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üÇ GONLüK BiR 

Geçen seneler otomobille Av 
upaya seyahat eden bir dostu 
un bana, Romanya yollarmdar 

ikayet ettiğini hatırlıyorum. Ru
ıenler harb ve işgal tahriblerini 
narmak için, bir müddet, yeni ha
mdı lık işlerini ihmal etmek za
retinde kaldılar. Bu arada buh-

an geldi, çattı. Fakat yolsuz bir 
emleket. yalnız dağınık de
il, v a h d e t s i z bir memleket 

Pemektir. Demiryolu hududları ve 
f>atlıca merkezleri hiribirine 
~ağlarsa da, yol kadar toplayıcı, 
Janıtıcı ve kaynaştırıcı değildir. 
fiele otomobiller ucuzladıktan, 
_ptohüs, otokar ve motosiklet gibi 
Jıerkes harcı vasıtalar arttıktan, 

e katran şose tozunu kaldırdık
~n sonra, yol büsbütün ehemi
yet aldı. Aşılmaz zannolunan 
!rızalı mesafeler asfaltla bağlan
!ıktan ve yüz kilometrelik hızı 

ümkün kıldıktan sonra, uzak 
ai!lar, ormanlar ve göller günde-

"k gezinti yerleri, ve daha yirmi 
~ıl önceki maceralı ıeyahatler 
enç kız eğlenceleri haline geUi. 
erhangi bir Avrupa memleke. 

"nde Ankara gibi bir şehir,i.ki sa
tte ormanlar icine taşımbilir; 
ğle yemeğini Karadeniz 1'yıla-
ında yiyenler. gece gene y uişe
irdeki evlerinde uyuyabilirlır ve 
öyle bir dolaşma, haftada bir 
efa, Ha.ğı derece barem maata
n:n hile tahammül edebileqi 
j .. ma rafla olur. 
RrıınanyB hlar bh:im üç gün ola_ 

a süratle devredeceğimiz ovala· 
n ve ormanların aı.f alt yollarım 
ört beş sene içinde ba,annıılar • 

~ır. 
Vaktimiz dar olduğu ıçın, 

~ükreş • Sibin (eski Hermanştad), 
braşov, Sinaya • Bükreş devrini 

r
aptık. Sibin yolu üzerinde Bizans 
slubunun en güzel abidelerinden 
ddolunan Curtea de Argef kili
esini ziyaret edeceksiniz. Aslı on 
ltıncı asır İnşası ise de, harab 
lduğu için Kıral Birinci Şarl 
rafından yeniden imar edilmiş-

. r. Birinci Şarl ve birinci Ferdi
and' dan ha.tka kıralice Elizabet 
Karmen Silva) bu kilisenin zen
in Ye muhteıem dekoru içinde 
tıyor. Kocaıı öldükten sonra, 
rmen Silva kilisenin avlusun

a.iri küçük ıara va çeki im ittir. Her 
llmanya •atancl .. ~rnın ~k ve mef
nluk duyduğu Karmen Silva'-
ın. bu "cük saraydaki son setıe-

erinin tün hatıral1t.rına hürmet 
e hüzn ile temas e-diyon:z. 
Türle tarihinde eski şiirleri nku
u.ş olanlar. Hennan,tad'ın hen
ek Ye bnrdarını ziyaret etmeli
irler. Eski destanlann uğultusu 
inmi!l.tir. Sibin, ıeyyi\hl~rı sükun 
e tabiata çailırıyor. Bakir bir or
anı şehrin korusu olarak bıra-

anlar, omm bu karakterini ta
am1amıAlardır .• 
Sibin 50 bin nüfuslu hir kasaba 

se d 1 · · · · A f e, .,~,rımızın. nk~ramr7ın 
e "'tanhulumu:wn bu kı:trf~r k;,la

ltk olrnasınr temenni ederdim. 
ayat hre~eti o kadar kesiftir. 
Burada ıırtar, orta çav hususi-

etlerini taşıyan mahalleleri tah
'b etmemiştir. 

Kasabada rumenler, rnacarlar 
e saksonlar hemen hem~n müsavi 
yıda iseler de, köyler rumen

İr. Bunlardan birinde, köy 
uhtarının evinde yediğimiz öğle 

emefini, en zengin ziyafetlerin 
atırur üstünde tutuyorllm. Yel
it betlik bir genç olan muhtar 

enüz tünde bir litre ıarabını içi~ 
or ve tarlaamda çalııryor. Evi, 

\'e odalar halinde aeniı a vluıu-

Falih Rılkı ATAY 

nun etrafına dizilmittir. Dış kapı
dan girdiğinizde, köylü hariminin 
sıcak havasını teneffüs ediyorsu
nuz. Tertemiz bir ev, nesillerden 
kalma elişleri ve dokı.:malar, mil
li esvabları içinde muhtarı:ı karı
sı ve çocukları, duvar üstüne asılı 
seramikler; bu dekorun içine, köy 
çalgısını ve rumen türkülerini ko
yunuz. Rumanyalı hassalarınm 
asıl kaynağı budur. Gök, bu hari
min bağrındadır. 

Braşov'da bir gece kaldık. 
Muntazam ve sevimli şehri gün ay
dınlığındn pek iyi lanımağa vnkit 
bulamadık. ÇÜnkü aynı günde Si
naya'yı eördükten sonra, Bükreş 
civarında bir gölde ak§am yeme-
ği yiyeceğiz. 

Bizim orman tahribcilerini ya -
mma alarak. bu yolculuğu onlarla 
beraber yapmak isterdim. En bü
yük medeniyet hali. tabiat umra
nında ,,.orunur. Rumanvalılar, 

ağaç düşmanları ile boğuşarak, 
zengin ve müstesna tabiatlarının 
güzelliğioi nihayet kurtarmağa 
muvaffak olmuşlardır. 

Sinaya, Karpatların muhteşem 
manzarası içine gömülen bir ra
hat şehridir. Yazlık şato, su ve or
man sesleri İçinde, yeni Rumanya 
hürriyetinin l.lltıralarını muhafa
za ediyor. 8 trada ilk büyük ıato
dan ba~ka, iki üç köşk daha var. 
Karmen Silva burada oturmağı se
verdi; kocasını burada kaybettik
ten 110nra, yukarda bahsetti~imiz 
kilisellin avlu~undaki manastırım
sı sarayda uzlete çekildi. 

'Sükre,lilerin bir kısmı yazın 
K<>tence kaplıcalarına, bir kısmı 
S\na.ra otel ve köşklerine dağılı -
yor. ~naya'nm yakın ormanları 

içinde\ir çok kür ve rahat evleri 
vardır. 

Sinayaşatosunu dolaşırken, bi
ze muhtdf salonlar içinde bir de 
türk oda~ göstereceklerini vadet
mislnl"di. lterakla girdik Türk sa
natı \1e hiç '1\Ünaıebeti olmayan 

(Sonu z. inci s..yfada) 

CENEVRt AS~MBLESlNbE: 

Gür\iltülü 
hadiseler oldu 

Negüı'ü ıalıkla karıılayan 
iıalyan ga~etecileri jan
darmalar tara/ından dışa
rıya ~;ıkarıldı. 

Cenevre, 30 (A.A.) - Milletler Ce
miyeti asamblesi B. Van Zeelandı işti
rak eden 51 reyin 47 siyle başkanlığa 

seçmiştir. 

Celseyi saat 17 de B. Eden açmış 

ve B. Benes'in asamble başkanlığından 
istifasına dair olan mektubunu oku • 
muştur. Tam bu sırada Negüs salona gi
riyordu ki bir az sonra da B. Van Zee
Jand başkanlığa seçilmiştir. 

(Sonu ti. ıncı •aylada) 

ADIMIZ, ANDIMIZDIR 

Üçüncü 
Türle Dili kurultayı 

KURULTAYDA BULUN -
l\fAK ISTIYENLER NASIL 
MÜRACAAT EDECEK -
LER? 

lstanbuJ, 30 (A.A.) - Türk dili ku
rumu genel sekreterliğinden: 

Üçüncü türk dili lrnrultayı 24 ağus
tos 1936 pazartesi günü Dolmabahçe sa
rayında açılacaktır. 

Kurultayda bulunmak isti yenlerin 15 
temmuz 1936 akşamına kadar adlarını, 
işlerini ve adreslerini Dolmabahçe sara
yında türk dil kurumu genel sekreterliği
ne bildirmeleri lfizımdır. Geçen kurultay
larda ve kurumun çalışma kollarında bu
lunan lar da bu kurultayda bulunmak is
tiyorlarsa bunu yeniden bildirmelidirler. 

Bunun için yazılacak kağıdda kurul
tayda üye olarak mı yoksa dinleyici ola
rak mı bulunmak isteni1 diği de ya. ı ol
malıdır. Soy adları yeni olduğundan 

bunların yanında öz adların da göste
rilmesi rica olunur. 

Kurultayda bir tez vermek istiyenle
rin de 15 temmuz ı 936 akşamına kadar 
te~lerinin bir kopyesini kurum genel sek
reterliğine göndermeleri 15.zımdır. 

Kurultay ruznamesiyle tez mevzuları 
19 mayıs 1936 da çrkan bildirikte yazı
lıdır. 

\ TEMMUZ 1936 ÇARŞAMBA, 

Son haberler üçün~ü J 
sayf amızdadır 

1 

HER YERDE 5 KURUŞ 

Başbakanrmız dün tayyare ile lstanbuldan şehrimize dönmüştür. Rec:imlerimı"zder. 
üstteki, Başbakanımızı tayyareden indik ten sonra B. Çetin Kaya ile görüşürken: 
alttaki de, kendisini karşılamaya gelen Kamutay Başkanı ve Adliye, BayındrrlrJ 

ve Sıhat Bakanlariyle bir arada göstermektedir. 

Montrö konferansı Rüyül~ hir dost 
kaybettik 

General Şeril Pariste 
kalb sektesinden öldü' 

projemizin ilk. Teknik komite 
okunmasını bitirdi 

Montrö, 30 ( A. 
A.) - Anadolu 
Ajansının husu
si muhabiri bil
diriyor: 

'' 9 numaralı 
tebliğdir: 

Teknik komi
te, saat 16,30 da 
beşinci içtimaını 

akdetmiş, pmka
ve lename projesi
sinin 6 mcr mad
desi üzerinde mü· 
zakerelerine de· 
vam ile (h) fH-

Bakanrmız, konferansın açılıı gününde. 

hnın üç fıkrasının bu maddeden ayrıla
rak ayrı bir madde halinde tespitine ka· 
rar vermittir. 

Bundan sonra, Sovyet delege heye
ti tarafından umumi içtimada 7 incl 
maddeye ait olarak ileri ıUrülen tadil 
teklifi ile japon delege heyeti taraf m
dan bolular mıntakaaınm muharip dev-
~tler harp gemilerine tamamen kapa • 
tmaar hakkında komiteye verilen ta • 
.;. tekHfi üzerinde iptidat noktai na-

mumi içtimada, yeniden askerileştiril

mesi üzerine bojazlarm artacak emni

Y<'ti dolayıaiyle zararsız gemilerlr. 

Tilrkiye ile gerginlik halinde bulunan 

devletler gemilerine aynı muamelenin 

yapılmaması lilzumu hakkında ileri silr

dllğU müJAhazaları hatrrlatmıt ve aynı 

zamanda MiUetler Cemiyetine yapıla-

(Sonu 6. ıncı ıaylada) 

. 
Bugün okurları. 

mıza büyük bir 
tlirk dostıuıun ölü
mü haberini ver
mekle esefleniyo
ruz. Birleşik Ame
rika devletlerinin 
eski Ankara büyük 
elçisi general Hiç
kok Şeril, hazira
nın yirmi altıncı 

gecesi Pariste 
Kursel sokağında
ki 10 numaralı e
vinde bir kalp sek
tesinden ölmüştür. 

Newyork Herald 

G~nera1 Şeril 

Tribune gaze 
teainin Pariste çıkan sayııında okudu 

ğumuza göre General, o giin Felemenl 

elçisinin verdiği bir kabul resminde bu 

Junmuı. fakat o gece için yapılan bir 

yemek davetine biraz keyifsiz olduğu· 
nu söyliyerek gitmemiıti. 

Vaşington'da doğan General, Yale ü 

(Sonu 2. inci sayfada) 

za•teatai yapılmı' ve 7 inci maddenin 
bill\are ya umumt içtimada, yahut 
eğeıbir lıaç gUne kadar komite bu hu

sustamüzikere zamanı geldiğini sanır 
ise • ~knik komitede yeniden müzake· · 
re dihesint karar verilmiştir. Muha -

Avam Kamarasında 
rip TÜkiyerin, harp gemilerinin bo -
ğazlardn ge'"1esini bir müsaadeye ta· 
lik eyle'Csi lakkı aleyhine hiç bir 

prensip ıuhal~feti ileri sürülmemİ!ftir. 
Bu maddnin tahrir tarzının, kati su
rette tesp olunacak 6 mcı madde met
ni ile atakdar bulunduğu gösterilmiş
tir. 

Japon de•ge heyeti, bu maddede ya
zılı Milletle Cemiyetine yapılacak teb
liğler dolayı!yle umumi içtimada ileri 

sür düğü ihtircı kaydını hatırlatm•ştrr. 
T~rk delcgı heyeti, Türkiyenin 

Milletler Cemiyrti aza~ devlet sıfatiy
le olan buruk vı teahhüdJeri mahfuz 
kalmak şadylc, Jilpon delege heyetinin 
endişeJerinigide·ecek 11er hangi bir 
formülü kable blade olduğunu bildir
miştir. 

_ Baıkan, rmen delegesi sıfatiyle u-

B. Duff Kııper in nutku etrafında 

Londra. 30 
( A. A.) - Diın 

saat 19 da baş

lıyan bir husu.,i 
toplantıda Avam 
Kamarası, işçi 

partisi grupu ta 
rafından verilen 
geciktirme tak
ririni 136 reye 
karşı 284 reyle 
red etmiştir. 

Bu görüşme, 

kopan 

B. At~1i 

öğleden sonra, bakanhrın son b~y~natı 
ile bilhassa B. Duff Kupcr"in Paris'te 
verdiği nutka dair mebus B. AttJi'nin 
hükümetten izahat istemesi üzerine 
açtlmr~tır. 

fırtına 
B. Attli, harb 

bakanının: 

" - Milletler 
Cemiyetinin top 
lantısında he • 
men önce ve ya
bancı bir mem

lekette, hiıküme-
tin müterakki 
dı§ Si} asası ve 
İngiltercnin and 
)aşmalar gere- B. Dufl Kuper 

ğince girişmiş old!.1.,u teahhüdler)e te

halüf eden al nı beyanatta bulunması'' 

hakkında kabinenin dil~katini çekmiş • 

tir. 

{Sonu 3. irncü savfrırla : 



SAYFA1 

Hontrö mekıubları: 2 

.... --
Kulislerde ve 

Salahiyettar hiç bir zat ve makam 
tarafından teyid edilmemesine rağ
men kulis ısrarla mütekabil İngiliz 
ve Sovyet teklifleri hakkında tahmin
ler yapıyor. İngiliz teklifi hakkında
ki tahminler; 

a - Beynelmilel bir geçid olan bo
ğazlar mmtakasmda beynelmilel kon
trolun - boğazlar komisyonu - deva
mı, 

b • Boğazlar mıntakasmda Sov
yetler lehine kabul edilecek istisnai 
ıartlarla: 

1 - Karadenizde büyük bir Sov
yet bahri inşaat endüstrisinin ku
rulmasına, 

2 - Beynelmilel bir deniz olan 
Karadenizin bir Sovyet içdcnizi ha
line gelmesine, 

3 - Sovyet Rusyanın istediği 
zaman istediği kadar harb gemısı 
çıkararak Akdeniz bahri muvazene -
sini bozmasına, 

imkan verilmemesi, 
Sovyet teklifi hakkındaki tahmin

lerde; 
a - Karadenizde sahili olmayan 

memleketlerin Karadenizde sahili o -
lan memleketlerin emniyetini tehdit 
etmemek için Karadenize istedikleri 
kadar harb gemisi sokamamalan, 

b - Karadeniz devletlerinin harb 
gemilerinin Akdenize serbest çıkma
larım tahdid eden·k bunların K::ırade
niz dıı::mdaki iissiilınl-ıril,.rile münase
betl .. rine mr1ni olunmaması, 

Diye hul8sa edilebilir. iki teklif-
ten, 

koni eransda 
Montrö, 24 Haziran 936 

F ransanm; Sovyet Rusyamn yar
dımıyle yeni bir Akdeniz muvazene
si yapmak, İngilterenin, böyle bir ye
ni muvazeneye Akdeniz devletleri
nin iştirakiyle - Akdeniz deYletleri 
paktı - karşı koymak, 

Manasını çıkaranlar da vardır. 
Fakat yukarda da işaret ettiğim gibi 
bütün bu tahminler bu akşama kadar 
Montröde, salahiyettar hiç bir dele
ge tarafından teyid edilmemiştir. 
Belki yann birçok Avrupa gazetele
rinde, Montrö habe.ri olarak çıkacak
lardır. 

24 temmuz 1923 tarihli Boğaz
lar mukavelesinde Boğazlar komis
yonunun vazife ve salahiyetleri Bo
ğazlardan geçecek harb gemilerinin 
ve askeri tayyarelerin mukaveleye 
göre tabi olacakları kayıd ve şartla
rı teminden ibarettir. 

Aynı mukavelede Knrodenizde 
sahili olmayan devletlerin Karade
nize geçirecekkri harb gemilerinin 
mikdan, beheri onar bin tonu geç
memek üzere, üç sefine veya Kara
denizde rnevcud en kuvvetli donan
manın azami kuvveti olarak tahdid 
edilmiş, Karadeniz devletlerinin Ak
denize çıkaracakları harb gemileri 
hakkında hiç bir tahdid konmamış
tır. 

Konferans çalışmalarına devam 
ediyor, bugiin, projemızm 3 
maddesini d;\ha mü?.akere etti. Öğle
den sonrrt da, mütehassıslar komite· 
si işe başhdı. 

Neset Ha!il ATAY 

Büyük IJir dost kaybetti!~ 
(BB§ı 1 inci sayfada) liğinden çekilmişti. 

niversitesinde tahsilinı tamamlamış, Ailesi 1674 yılındanberi Newyorkta 
:Ierecelerini almış, ondan sonra Nev- oturmakta olan General Şering, 1906 
york üniversitesi de 1918 de kendisine yılında yine bir Nevwyorklu ailenin kı-
hukuk doktoru payesinı vermiştir. zı olan Miss George Barker Gibbs ile 

General, daha kollejde iken organi- evlenmi§, ondan bir oğlu olmuştur.'' 

zasyon kabiliyetini göstermiş, spor sa- Türkiyeyi ve Türkiyenin bütün varlı-
hasında arkadaşları arasında bir çok te- ğını şahsında temsil eden Atatürkü yakın-
şekküller vücuda getirmişti. dan tanımış ve onu kuvvetli kalemiyle 

Tahsilini bitirdikten sonra Nevyork- .., her tarafta tanıtmağa uğraşmış olan 
ta avukatlığa başlamış, bu işte 1909 yı- General Şeril büyük bir dostumuzdu. 69 
Jında cumur reisi Hovard Taft tarafın- yaşında da olsa, bu dinç dostumuzun 
dan Arjantine orta elçi tayin olununcı- ölümünü erken bularak, teessürlerimizi 
ya kadar kalmıştı. bildirir, ailesinin ve milletinin matemi-

İki yıl sonra Japonya elçiliğine tayin ni payla§mz. 
olunmuşsa da hastalığı dolayisiyle gi-
dememiş, büyük barba kadar Nevyorkta 
kalmı§, dışarıy&ı ufak tefek seyahatler 
yapmıştı. 

Amerika, büyük barba girdiği zaman, 
milli müdafaa i§lcriyle ·yakından ala
kadar olan Şeril'e Nevyork'tan 27,000 
asker toplama vezifesi verilmiş, o or
ganizasyon kabiliyeti sayesinde 38,000 "' 
kişi toplamıştı. 

Hayatında daima spor işleriyle ala
kadar olmuş olan General son zaman
larda Amerikayı Berlin olimpiyadla
rından hariç tutmağa çalışan bir hare
kete muhalefet ediyordu. 

Kendisine büyük şöhretler temin e
den eserleri arasında şunlar vardır: 

"18 inci asır Amerikasında fransız 
hatıraları'', ''Monrö doktrininin asrHeş
tirilmesi'', ''Bizim bir uzak şark politi
kamız var mi?'', "Ba§bakanlar ve cu
mur reisleri", ' Atatürkün yanında bir 
yıl elçilik.'' 

General içlerinde Rusça ve Türkçe 
de dahil oiduğu hald~ sekiz dil ko-

• nuşurdu. Bu dilleri, kendi icad ettiği 
bir metodla öğrenmiştı. Bu mctod, 600 
kelime ile 150 lüzumlu kısa cümle öğ
renmekti ve kendisi, bu sayede ıüzumlu 
sözleri söyliyebildiğin[, bir takım umu
mi hitabelerde bulunabildiğini söylerdi. 

26 haziran tarihli Newyork Herald 
Tribune gazetesi Generalin hayat ve 
kitaplarından bahsederken diyor ki: 

"Başbakanlar ve cumur reisleri" adlı 
kitabını yazmak için kendisi Avrupa
nın belli başlı on beş büyük aclamiyle 
görüşmüştü. Bunlar arasında Generalin 
en büyük heyecan ve takdirle bahsetti
~i Atatürk ve kendisiyle görüşürken 
onun yaptığı resimler olmu§tur. 

1933 yılındjl Şeril, Türkiyedeki elçi-

Romanya mckıubları : ili 

Uç giinlük 
dolasma , 

bir 

(B<l!jı 1 inci sayfadaj 

hu oda, arab bozması eşya ve işle
melerle dolu idi. Tenkidimizi sak
lamadık. Fakat şimdi bizi gezdi
renlerin nezaketini daha iyi anlı
yorum: Çünkü bu oda, türk odası 
örneği olarak, Sultan Aziz tara
fından şatoya hediye edilrni~tir. 
Akşama doğnı vardığımız Si

naf!ov gölü. birkac sene evveline 
kadar, bataklık idi. Zevkli bir 
imar hamlesi, onu kazino
lar, zarif kö ... klerle Bükreş'in en 
güzel gezinti yerlerinden biri ha
line koymuştur. 

Otuz küsur kilometrelik bir as
falt yol, ormanlarla çevrilmiş gölii, 
devlet merkezine baulıyor. 

Son gezinti gününün hatırala -
rından biri de, petrol kuyularım 
gezmekliğimizdir. Kudret suyu
nun kaynaklarım seyrederken, 
petrol burnuma ne iyi :icoktu. 

Falih Rılkı ATAY 

Sporcular! 
Türk Spor Kurumu 

Dergisini 
Okuyunuz 

ULUS J TEMMUZ 1936 Ç/ 

ISTANBUL TELEFONLARI: . ~ 
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1 K~l~A~~~~~:MA 1 
İstatistik umum 
müdürlüğündeki 

çalışmalar 
R. Şükrü Kaya 

İstanhulda 
İstanbul, 30 - İç İşler Bakanı ve C. 

H. P. genel sekreteri B. Şükrü Kaya, 
yanında parti genyönkurul üyeleri de 
olduğu halde Devlet denizyolları ida
resinin İzmir vapuru ile bugün şehri
mize geldi ve Galata rıhtımında İstan
bul valisiyle vilayet erkanı tarafından 
karşılandı. 

B. Şükür Kaya, sonradan Atatürk ta
rafından kabul edildi. 

İç İşler Bakanı bu günlerde Trakya
ya giderek o bölge valilerinin toplantı
sına reislik edecektir. 

Telef on ücretleri 
indiriliyor 

İstanbul, 30 - Telefon ücretleri in
dirilecektir. Sokakta mükaleme 7,5, te
lefon aboneleri için mükaleme 5 kuruş 
olacak, tesisat ve nakil masrafları üze
rinden % 30 nisbetinde bir tenzilat ya
pılacaktır. 

Filistin turk tütillıü 
sa tın alacak 

İstanbul, 30 - Tel - Aviv sergisınde 
teşhir edilen tütünlerimiz, sergiyi ziya
ret edenlerce çok beğenilmiştir. Filis
tinden tütün siparişleri verilmek üzere 
teşebbüslere girişiJmi§tir. 

Floryada imar 
faaliyeti 

İstanbul, 30 - Floryada imar çalış
maları büyük bir faaliyetle devam et
mektedir. Şimdi de Florya kanalizas
yonunun planları hazırlanmaktadır. 

Yerli mallar sergisi 
İstanbul, 30 - Yerli mallar sergisi 

3 temmuzda Taks;A) \\arçesinde açıla
caktır. 

* İstanbul, 30 - Bü akşama kadar 
1stanbulda 160,000 aile soy adı aldı. 

* İstanbul, 30 - İtalyan senatosu re
isi B. Luici Federzoni dün şehrimize 
geldi. 
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Hayır müesaesclcrimiz.in en ele· ! 
ğerlilcrinden olan Kız.ılay, bu yıl ~ 

· Üye yazılma haftasını 11-19 tem· -
muz olarak tesbit ctnıi§tir. Yur
dun haragün dostu olan cemİ.)ıet 
beyannamesinde yurddO§lara haf
tayı §Öyle sunmaktadır: 
Saygı def!er yurddag; 
Kızılay Cemiyetj; İnaanlık ve 

§Cfkat duygularından doğarak ül
kemizde bundan (59) yıl önce ku
rulmuı bir hayır müessesesidir. j 
Savaşta yaralı askerlerimizin 

yaralarını saran, banşta da yangın, 1 
su basması, yer sarsıntısı, kurak
lık, açlık, bulaşık hastalık gibi in
sanların başlarma gelmekte olan 
felaketlerde yardıma kotan Kızıl· 
aydır. 
Yurddaşlarımızın ve bütün dün

ya uluslarının sevgisini kazanmış 
olan Kızılay Cemiyeti, cumuriye
timizin kurulduğu 29 ilkteşrin 

1923 den 30 nisan 1936 gününe· 
dek vukarda sayılı isler yolunda 
3 milyon 851 bin 641 lira harca
mıııtır. 

Bittün bu yardımlar; ~Öz bebe-
ğimiz olan cumuriyet hükümeti
mİ7İn cemiyetim17.e vermiş oldu· 
vu bir takım gelir kaynaklarile 
Aksov ulnsumu7.un hayır evimize 
iive nlmak ve elinden relen yar· 
dnndft bulunmak vo);vJe yaptığı 
sun1?ular ve hıtStt~İ id"relerle be
IeıHw~lerin büdcf'lerinden ayırmıt 
0Mn:711 para lllr)I\ v~n•lmı~tır. 

F .. 1a1<ette kendi~;nden yardım 

~klediiHmiz Kızılıtvı yasatmak 
i~in ona Üye olmak her ki~inin 
bc-""cudur. 

f '*e b11 diisünr.~ ;1,. Merkezimiz 
- Subemiz bu yıl 11 Temmuz'dan 
19 TP.mmuz günJ,."' .. ,.;ne kı.,fl\r 
olan hit" hı-ftPıvı (J(lZIJ .AY flYE 
YA~MA HAFTASI) olarak ka
bul ebniı:ıtir. 

YurddM; kendi iıı1erinden esİr· 
gemiverek vıtltitl .. rinin hir parca· , 
sın1 nl\rnsız olarA'k Kı71la-ym kut>-

1 s.-1 üt ·iisü voJnnila "'ecinr.cvi horc 
hilen J.,..vetimiz bu hafta size ba§ i 

1 
VlH"l\Cft 'ktır. 

r.;irufe f'n az on pllra hes,oif,
vrl da bir lira vererek t!ve olılA.iia 

1 büdceni.,.. ,.Jvernıezse hıJnw varı· 
smr Vf'! hatt~ dörtıe bft.iru olsun 

1 
Vf!rerek vArdnnrı iiw, ofn-nızı iyi· 
lik sever)i~inizd~n diler aygılan
mızı sunarız. 

K•zılPv cıniv .. ti 
Ankara Meıbez heveti 

nuıuuıııı:ııııuuını1"11tıınuıul\lllll1llftllltmHmnouını \1111 ıı uliuıı 

Bursada, okuma yazma öğrenen 17 6 
mahkum güzel bir miisamere veı·diler 

-

Mnlıkfımfa•ın rJisaıneresinde bulunanlardan bir grup 

Bursa, - Hapishancde>kuma yazma 
öğrenen mahkumlara şcıadetname ve 
mükafat verilmesi bir tö~nle yapılmış
tır. Bu törende valimiz ;efik Soyar'la, 
Müddeiumumi Cemil, Jelediye Reisi 
Cemil Öz ve adliye il~i gelenleri de 
bulunmuştur. MahkGmar hapishanenin 
bahçesine büyük bir rahne kurmuşlar 

ve burada istiklal m'l•şiyle başhyan bir 
müsamere vermişlefdir. Müsamerede 

(telefonla muhabere), (elli dirhem Sıd
kı davası) gibi parçalardan sonra (İs
tiklal) piyesi temsil edilmiştir. Müsa
mereden sonra hapishanede okuyup yaz
ma öğrenen (176) mahkfuna şehadetna
me verilmiştir. 

Hapishane müdürU Sabit Yalçın bir
kaç söz söylemiş. buna mahki'unlardan 
biri cevab vererek (kimimiz bilgisizlik· 
ten, kimimiz talisizlikten, kimimz de 

1 
İstatistik umum direktörlüğünde, 

mumi sayım neticeleri üzerinde çal 
malara hararetle devam edilmekted 
170 kişilik bir servis, gece ve gün 
çalışarak, bugüne kadar, 6 milyon 
jinal fişin hazırlanmasını bitirıniştirl 

Umum müdürlüğün verdiği maırırl 
ta göre, sayıma ait esasları ihtiva ed 
birinci cild ile Ankara vilayetine a 
ikinci cild mufassal sayım neticele 
neşrolunmuştur. 

Ağrı, Afyon ve İstanbulun umumi 
yım neticeleri tabedilmektedir. Bütü 
neticelerin gelecek sene temmuza kad~ 
bitirileceği ümid olunmaktadır. Neşr 
yat, 60 cildlik bir kolleksiyon teşkil e 
decektir. Ayrıca umumi neticeleri gr• 
fik halinde gösteren bir albüm çıkarıla 
caktır. 

Adliye istatistikleri, ilk defa oJara!C 
bu sene neşredilecektir. Bu cildde, ına1' 
kemeler teşkilatı ve faaliyeti, muhteli 
mahkemelrde muhtelif cürümlerle mab 
kfun edilenler, noter teşkilatı ve faali 
yeti, hapisaneler hakkında malftmat bU 
lunacaktır. 

Ziraat istatistiklerinin ikinci cild 
bu yaz içinde çıkacaktır. Bu cildde 
memleketin zirai vaziyeti hakkmda çoı 
etraflı mallıniat bulunacaktır. 

Hayvanlar istatistikinin de bitiri 
mesi yakındır. Bu istatistik, Türkiyed 
hzy"an mevcudu ile hayvan yetiştinnif 
ai: \ütün mesaiyi, hayvan maddeleri ili 
r<Cit ve idhalatını, mezbahalar hareket 
ıeıni, süt istihsallerini, vasati hayvaıı 

fitlarını ve ayrıca 20 kadar harita <fi 

~fiği ihtiva edecektir. 

Burdur C. H. P. llyönku· 
rulunun toplantısı 

Burdur, 30 (A.A.) - İç işler baka 

ve C. H. P. genel sekreteri B. ŞüJ<r0 
Kaya'nın reisliğinde İzmir'de yapılan~ 

tiler toplantısından dönen ilbay Sav~~· 
ın başkanlığında parti ilyönkurulu tol" 

lanarak partinin çalışma alanındaki f t 
aliyeti üzerinde önemli kararlar alınmlt 
ve halkcvi çalışmalarına yeni bir hız vc
rilmiştir. Banyolan çok sıhl olan Burd~ 

gölü kenarında modern bir şekilde güz~ 
bir plaj ve gazino yapılması için faaliye-1 
te geçilmiş, şehri göle bağlıyan yol muıı· 
tazm ve her türlU vasıtaların işleyebile
ceği bir ~kilde yaptırılmrya ~lanmıJ' 
tır. • 

B. Faik Kurdoğlut . 
Kayseri ye gitti 

Ekonomi Bakanlığı müste§arı B. Fa• 
ik Kurdoğlu yanında Sümer Bank u· 
mum direktörü B. Nurullah Esad Si.ı• 

mer olduğu halde pazartesi günü KaY' 
seriye gitmiştir. BB. Kurdoğlu ve Si.ı 

mer bugün 9lmazsa yarın, şehrimi.ıf 

dön~ceklerdir. 

Taş kömür yakan 
vasıtalar sergisi 

Memleket içinde taş kömürünün sat" 
fiyatını artırmak maksadiyle, Ekonom 
Bakanlığı tarafından, Sergievinde, 1~ 
ağustos 1936 da açılacağını haber verdi 
ğimiz, maden kömürünü yakan vasıta• 
lar sergisi, şümullü olan gayesinin ta• 
hakkuku ve muvaff akıyeti için, 16 şu' 
bat 1937 tarihine bırakılmıştır. Bu su 
retle sergiye daha fazla ekspozanın iş 
tiraki tenıin edilmiş olacaktır. 

hiddet ve şiddetten buraya düşmüş in' 
sanlarız) başlangıciy1e kendilerine f 
kuyup yazma öğretilmesinin faydaları!' 
dan bahsetmiş ve arkadaşlarının cumf 
riyet idaresine karşı olan şükranları~ 
an 1 ·tmıştır. 

Ankara Birası Neşe ve Sıh 
• at verır. 



SON DAKiK~4: 

B .. Baldviniıı istifası yaliııı olduğu sanılıyor .. 
Londra, 30 (A.A.) - B. Baldvin'in 

tnuha1iflerin kabineye hücumlarını art
t~rdıkları bir anda uzun süren gaybubeti, 
~ıy.asal mahfiller tarafından başbakanın 
ıatıfasının gcrekmiyeceğinin bir alameti 
addedilmektedir. Bazı kimseler, başbaka-

nın sıhhi vaziyetinin iyi olmadığını aöy· 
lemekte, başka bazı kimseler ise kendi
sinin hastalık bahane edebilmek ve tem· 
muz veya ağustos ayında çekilebilmek 
için Çekers'de oturmakta olduğunu id· 
dia etmektedirler. 

B. Şuşn.ig Cenevreye gitmiyecek 
Cenevre, 30 (A.A.) _ Salahiyettar 

!ransız mahfillerinden bildirildiğine 
göre, B. Şuşnig kendisinin Cenevrede 
h.uzurunun arzu edilmekte olduğundan 
llaberdar edilmiştir. 

Viyana, 30 (A.A.) - B. Şuşnig Cc· 

de bu bahta yeniden beyanatta bulunma• 
sına mahal olmadığını beyan etmekte
dir. 

a nevre'ye gitmiyecektir. Zira Viyanada 
parlamento görü meleriyle meşgul ol
maktadır. Siyasal mahfiller, Avusturya
nm iç ve dış işlerinin tamamiyle sarih ve 
açık olduğunu ve B. Şuşnig'in Cenevre'-

Bilindiği üzere, hükümet, şimdiki 

halde memleketin rejimini değiştirme

meğe karar vermiştir. Hatırlarda oldu
ğu gibi, Arşidük Otto ile Avusturya ka
binesi arasında Arşidükün şimdiki hükü
mete muarız kaldığt müddetçe saltanatı 
yeniden kurmak teşebbüsünde bulunmı
yacağına dair bir anlaşma yapılmıştır. 

İngiliz siyasal mahfilleri Alideniz paktı 
ra hakkındaki haberlere l\:ıymet vermiyorlar 
la 

it 
ı.ı-

ld 

Londr, 30 (A.A.) - Salilıiyetli İn
giliz mahfilleri, B. Eden ile B. Blum'un 
bir Akdeniz paktı yapılması için konuş
malara girişilmesi lazım gelmekte oldu
ğu neticesine vardıklarına dair olan ha· 
berlere pek az kıymet vermektedir. Bu 
haberlerle bilhassa kesdedilen, Perti
naks'ın bir makalesidir. 

~ilakis, öğrenildiğine göre bu mese• 
leyı B. Eden ite yapmış olduğu görüşme
lerd.7 B. Blum kurcalamış ise de B. E· 
:en ın bu babtaki tasavvur ve niyetleri 
akkında sükfıt etmiş olduğu söylenil

mektedir. 

Burada yürütülen .fikirlere göre Ak
deniıin siyasal statüsü meıoelesinin konu
şulmasına girişilmeden önce ba§ka bir 
takım mütekaddim meselelerin görüşül
mesi gerektir. Filvaki bir taraftan Habe
şistan'ın statüsü meselesini, öte taraftan 
boğazların statüsü meselesini halletmek 
lazımdır. Nihayet böyle bir pakt akdi i· 
çin yapılacak konuşmalara diplomatik 
temaslarla zemin hazırlamadan ve zecri 
tedbirlerin kaldırılması yüzünden İngil
terede haarl olmu~ olan aksülamellerin 
had mahiyeti zail olmadan önce başla
mağa imkan yoktur. 

Avam Kamarasında 1 R. Duff Kuper i1ı nutku etrafında ' 
kopan f ı rtına 

( Ba~ı ı inci sayfada) 

Geceki görüşmede B. Attli hücuma 
geı;miş ve ezcümle demiştir ki· 

" - Fı.ınsa ile İngiltere 
0

araı.ında 
katşılıklı anlaşmanın lehinde bulun -
mak ve garbın iki büyiık demokrasisi 
arasında daha sıkı bir iş birliiğ temini
ne çalışmak ·· h şup esız ki çuk arzuya r 
ğer. Lılkin dostlukla işbirliğinden daha 
fazla bir ·.ey ifade edivor g'ıbı' g" ·· • orunen 
~e gazeteı~rce sıkı bir askeri ittifaka 
ışaret gibi teft ir edilen bir takım tabir
ler kullanılınca iş değişir. Lokarno and-
lııc;m"sı A' . . many;mın ~ıeyhıne çevrilmis 
hır fransız -ingili:r. ittifakı değildir.'' 

B AttJi, sözlerine nihayet verirken 
~~ h"kan "q. 'P .. ı~'lin'in gelin hüküme~ 
tın sıyıısasını izah "trne:>ini istemic::tir. 

A ı·siboltl Sı • • ·ı • · .. ı · · • n,. er ırı ~oz erı 
B. Attli'den sonra söz alan tibe 

muh::ıliflerin lideri Sir Arşibold Sink-
ler, B Du{f K .. d' d • · uper ın nutkunu tak ıre 

eger bulmııkla beraber. kendisini. 
Fransa'ya K"'d 'd' " ar gı ıp de orada. fran -
&ızlara, J.'ran ~ .1 t . . .. _ .. . s .. ı e naılterenın uçuncu 
hır devlet aleyhin!" ittifak etmeleri za-
man•nın gelmi" ol<lu'Tıınıı !IÖylediğin
den dolayı mu;ı.haı,.e et-· : 

· •ul!lltır. 

B. Sinkler hat • • · eme maı:amrnda de-
lt'ıı!llhr ki: 

•• 
- Benr:~. hu nutıı'<; h"'k"' t• ac · • .. u ume ın 

"tnı ~ollternilct"n h"" ·sı 1 k . 
Üf mel"' etın 

n uz ve ha••; : .... tini ihı~ı 
dı' 1 t ._ il ve !lttlhu tel· 

f t- me-tt,.<Hı ;• 

B. r.urril nutl.·u ,,,;;tlof 1. 
Bunda fUl et ıyor. 

n sonr"' R c · · "' · urçıt mevzuubahs 
nutl·u mfülııfaa ı tmiqtir: 

., - B Kııper" · l · 
l . . ın soz Ctt ıııya~l ma-
11ycttedir o el 

. srra " Franıııda grevle,. 
vardı. Yah 1 • 

Hlr.t ar. e 1<se rı va b · b · b h 
ranların m ıhiv t' . b"' "I u gı ı u -
k e ını uyu türler ve iç 

avgalara raC'i F . 
b. "m"n. r~n~a n1n her han"i 
ır .. h 

mustcvUye karsı her haı l "'tt h.d b' \ c e mu e -1 ır cephe ~österec"9ini d" .. · . re't h ~· ~ u~unmıye-
u ha •«:elerden yanlış hiikümler 

çıkarırlar B • 'b 1 h' · u ıtı arla. fransr:r. milletine 
ıtaben, kalh kuvveti olacak b' ·k· ·· 

sövı k ır ı ı soz 
l''Tlc rerckmistir '' 

B. Çurçil h"l .. . . • u :ttmetın . hu nutkun 
güzel tesirini bozac;ık bir l• e rc •;',i.ıo.te bu-
unmıvaacğı Um·d· . . . 
"h 1 ını ızhar ılc söz~rine 

ıı ayet vermiştir. • 

~ir Corı Sa"· • · 1. • • ., men uı muıralıflere 
cevabı. 

- Muhalif hatiblere karşı hl( veren 

Sir Con Saymen, B. Eden'in bu nut

kun müsveddesini görmüş olduğunu ve 

fakat bazı beklenmiyen haller dolayısi

le kati şeklinden haberdar olamadığın 

söylemiştir. 

Sir Con Saymcn. bu nutukta, bir 
fransıı: • İngiliz ittifakı teorisinin mü

dafaa cdiimis olduğunu inl=ar ederek 
demiştir ki: 

B. A. Sinkler B. ~ıırç1İ 

" - E·ıet. gerçi B. Duff Kuper Fran
sa - İngiltere anlaşmasını müdafaa et -

miştir Lakin bu anla~manın Almanya 

aleyhine çevrilmesini asla tavsiye et • 

memiştir." 

Sonra Sir Con Saymen, B. Kuper'in 

Ren nehri i~in, Fransa'nın oldu~u ka

dar fngiltere'nin de sının sayılacağını 

filhakika söylemiş ise de. bu suretle B. 

Baldvin'in eski bir sö~ünü tekrardan 

başka bir ~ey yapmamı~ olduğunu an

latmıştır. 

'• Kcıl>inf'cle ittiluul yoı·ıur !'' 
İşçi mo:buslardan B Morrison hükii

meti ittihadsızlıkla itham eylemiş \'e 

demiştir ki: 

" - Bi-:im şimrliki hükiimetimiz el
birJiği ile çalı<oan bir ekip değil, birbi

rine zıd Ltnsurlardan mürekkeb bir ha
litadır. Bu ise, hem memleket. hem de 
clünya sulhu için bir tehlike teşkil eder." 

B. Blumun siyasası ve 
amerikan basını 

Nevyork, 30 (A.A.) - Gazeteler u
mumiyetle Blum kabinesinin siyasasını 

muhafazakar bulunmakta ve bunu tasvib 

etmektedir. Gazetelerin çoğu Fransaya 
karşı fırsat düştiıkçe dostça bir işbirliği 
siyasası gUdülmesini hükUmetten iste· 
mektedirler, 

Sim al Af ril{asında 
hadiseler ' l{anlı 

Cezair, 30 (A.A.) - Şimal Afrika
sında bazı hadiseler olmuştur. 

Oranda nasyonalistlerle blk cepheleri 

tarafdarları arasında çıkan kavga neti

cesinde bir ölü, bir kaç yaralı vardır. 
Kostantinde 400 grevci bir treni taş

lamışlardır. lki jandarma mukabele ede

rek grevcilerden birini yaralamışlardır. 
Kostantinin iki muhalif partisine men

sub gruplar arasında bir kavga çıkmış

tır. Polis komiseri yaralanmıştır. 

Cezairliler arasında 
tahrikat 

K t t . 30 (A A ) _ Cezairlileı ons anın, . · 
arasında bir takım tahrikat yapılmakta 
olduğu haber veriliyor. Hükümet me

murları, intizam ve emniyeti temin için 

gereken tedbirleri almışlardır. 

HABERL 
Filistindeki nisbi sükuna rağmen 

Köy ve yollarda tecavüzler yapılıyor 
Kudüs, 30 (A.A.) - Filistin'de va

ziyet düzelmeğe yüz tutmuş değildir. 

Şehirlerde nisbi bir sükun hüküm sür

mekte ise de köylerde ve yollarda bir 
takım tecavüzler yapıldığı ?rakkında ha
berler gelmektedir. 

Yahudiler, doğru haberlerin neşri hu
susuna kuvvet verilmesini hükümetten 
istemişler ve bizzat kendilerini müdafaa 
etmek hakkını kullanmaları hususunda 
israr etmişlerdir. 

Ar?lı şefleri, beş müsfüman hüküm
darır..t bir telgraf çekerek müslümanla-

rın mukaddes yerlerini yahudileştiril

mekten kurtarmak için kendi lehlerine 
işe karı!malannı istemişlerdir. 

Bir arab gazetesi, arablarm İngilte

re'nin Filistin üzerindeki mandasını hiç 
bir zaman tanımıyacaklarınr yazmakta
dır. 

Londra, 30 (A. 
A.) - Deyli He
rald'ın K u d ü s 
muhabirine göre 
resmi mahfiller, 
Emir Abdullahm 
idaresi altında 

Filistin ve Ma
verayı Şeria fe
derasyonu vücu
da getirmek İm· 

kanını göz önün· 
de bulundurmak
tadır. Dört kaza~ 
arabların dört ka- Emir Abdullah 
za d<>. yahudilerin olacaktır. 

Roma, 30 (A.A.) - Ciornale d'İtalia 
İngiliz l(c!Zetelerinde çıkan ve Filistin' 
deki kargaşalıkları İtalya'nın körükle· 
mekte olduğuna dair olan haberi kati su· 
rette tekzib etmektedir. 

----------~----~--------------~·----------------~----~--

B. Van Zceland 
Parlan1entodan güven 

reyi aldı 

B. Van Zeeland 

Brüksel, 30 (A. 
A.) -- Part5.men
to. B. Van Zee
land'm hüküme
tin meclisle ta
maıniyle mutabık 

kalmak suretiyle 
c-alışacağını bildi· 
ren nutkunu din
ledikten sonra, 51 
muhtelif ve 9 müs· 

tenkif reye karşı 119 rey ile kabineye 
güvenini bildirmiştir. 

B. Van Zecland, gece tayyare ile Pa 
rise hareket etmiştir. Oradan treni<' 

Cenevreye gidecektir. 

Paris grevcilerinir· 
sayrsr 

Paris, 30 (A.A.) - Bütün Fransa'da 
grevcilerin mikdarı düıı 160 386 kişiyi 
buluyordu. Bunun 6.995 i Paris de dahil 
olduğu halde Sen deportmanı içindedir. 

llunlw iş1,.·ileri grev ynpt:lar 
Tulon, 30 (A.A.) - Banka işçileri, 

grev ilan ve bankaları işgal etmiştiı. Bu 
hal, ay sonu vadelerinin hülulü p,ününe 
rastlarlığından bu gibi ödeme islerini 
bilhassa müteessir etmiştir. 

B. Musolininin kücük 
kızı hasta 

Roma, 30 (A.A.) - B. Musoıını'nin 
yedi yaşındaki en küçük kı:!ı Anna Ma
ria, ağır hastadır. Anası babası ve kar
desleri hastanın başı ucundadırlar. Bü
yük kız kardeşi Kontes Edda Ciano, bu
gün Berlinden gelecektir. 

Halıeşistanın ilhakı 
ve İngiltere 

Londra. 30 (A.A.) - Sıyasal man -
filler. Fransa ile lngilterenin eylfıl ayı
na kadar Habeşistan'ın statüsü hakkın
da İtalya ile konuşmalara girişmemek 
hususunda uyu~muş olduklarına dair 
olan habere .kıymet vermemektedir. 

tngiltere'nin bir çok defalar, hal -
yanın Cnevre kurumunun ideallerini 
tatmin için bazı fedakarlıklarda bulu
nacağı ve bu suretle habeş meselt"sinin 
hallini kolaylaştıracağı ümidiyle Roma 

hiikümetindcn bazı vaidter almağa uğ -
raşmış olduğu hatırlatılmaktadır. İtal
yanlar, zecri tedbirler kalkmadıkça hiç 
bir şey yapılamıyacağı cevabını vermiş
ler ve bu ce\•abı hiç değiştirmemişler -

dir. 
Zecri tedbirlerin kaldırılması. hallo-

lunması son derecede ehemiyetli olan 
bir meseleyi tekrar göz önüne almağa 

yarayacaktır. Scbebleri de ~unlardır: 
ı. - Milletler Cemiyetinin Habeşis

tan'ın ilerdeki rejiminin tanzimine söz
jie.J.ştl;ak etmek suretiyle kısmen ze .. 

f talyan kıtaları 

Halleşistandau 

döniiyorlar 
Paris, 30 (A.A.) - Pöti Pariziyen 

gazetesinin Roma muhabiri, Gavinana 
fırkasının Afrikadan geri çağrılması 

dotayısiyle diyor ki: 
" - İtalya, bu suretle Negüs'ün Ha

beşistan'ın fethi keyfiyetinin henüz bir 
mesele halinde bulunduğu suretindeki 
iddialarına mukabele etmiş oluyor.'' 

Bu fırkanın geri çağrılması, göste· 
riyor ki, garbi Habeşistanın işgali ale
lade bir polis hareketi yapmaya bağh 

bir şeydir.'' 
Bu kuvvetlerin çağrılmasının Millet

ler Cemiyeti üzerinde iyi bir tesir hasıl 
edeceği sanılmaktadrr . 

Roma, 30 ( A.A.) - Habeşistandan 

dönen askerler şerefine halk tarafından 
tertip edilmiş olan ilk nümayişler, bu • 
giin öğleden sonra yapılacaktır. Tama • 
miyle talebeden mlirekkeb oJan ve dün 

Napoli'de karaya çıkmış bulunan milis 
taburu, istasyondan Venedik sarayına 
kadar bir geçicl resmi yapacaktır. Yo -
lun iki tarafında askerler ve Roma fa
şistleri yer alacaklardır. 

Milisler, meçhul asker abidesine gi
derek saygı töreni yaptıktan sonra B. 
M usolini'yi at kışlayacaklardır. 

Duçe. ball:ona çıkarak milislere gö
rünecektir. Bundan sonra tabur, dağı
lacaktır. 

İngiliz Kıralı Portsmut' da 
Portsmut, 30 (A.A.) - Kıra!, bu sa

bah buraya gelmiıtir. Müşarileyh, tah
ta çıkı§ından beri ilk defa olarak donan
maya g~id resmi yaptırmıştır. 

Şehir, bayram yapmaktadır. Kalabalık 
bir halk kütlesi hükümdarı hararetle al
kıJlamıştır. 

Kısa Dış 
Kahire, - İngiliz ali komiseri Sir 

Mile& I.ampson, bu sabah lngiltere'rlen 
buraya gelmiştir. Yarın sabah Nahas pa

şa ile görü,ecektir. 

ııc Paris, - Çekoslovakyanın Pariı 

elçisi B. Osuski, Esprit İnternati
onal mecmuasında Milletler Cemiye
tinin isliihı meselesinde bahsetmek
te ve paktı tefsir etmek işinin mil-

letlerarasr daimi adalet divanına hava
le edilmesini teklif eylemektedir. 
* Pekin - Hopei ve aŞhnr muh-

tar hükümet Teisi, Şung Şeyman'ı 

öldürmek istiyen bir suikast şebekesi 
meydana çıkarmış ve iki çinli ile iiç ja
ponu tevkif etmi~tir. 

Berlin, - 1 ükümet, yüksek aı:; -
keri adalet divanını yeniden kuran bir 
kanun neşretmiştir. 

vahiri muhafaza etmesi ümidi h5' " 
kidir. 

2. - Habcşistandaki yabancı men -
faatleri meselesi halledilmeksizin bıra
kılamaz. 

Paris bölgesinde 
Bir yüksek komiserlik 

kurulacak 
Pris, 30 (A.A.) - Salahiyetli mah· 

filler, hükümctin Paris bölgesinde bir 

yüksek komiserlik ihdas etmek tasavvu

runda olduğunu bu komiserliğin soaya· 

listlerden senatör B. Morize'ye tevdi o

lunacağını ve bu makamın salahiyetleri· 

nin bilhassa büyük bayındırlık işleri 

programının tatbiki olacağını tasrih et

mektedirler. 

Bu suretle bir yüksek komiserlik ku

rulmasını Sen Departmanı polis müdür· 

terinin vazifelerinde hiç bir değişikilk 

yapmıyacağı ilave olunmaktadır. 

Fransız komünistlerinin 
bir tebliği 

.Paris, 30 (A.A.) - Bazı gazeteler, 
iıç renkli bayrak asan ve tqıyan kimse
lere karşr komünistlerin hatır kıracak 

bir takım ihtarlarda bulunmuş olduktan 
yazıları üzerine komünist partisi bir teb
liğ neşretmiştir. Bu tebliğde bilhaSS1 
şöyle denilmektedir: 

''Kızıl bayrağın kıvrımları altında sa· 
vaşan komünistler, memleketlerinin sa
adetini istiyen bütün fransızları kardeş 
bilirler ve onlara ellerini uzatırlar . ., 

Sovyet - Japon buhranı 
had bir şekil almış 

Pariı, 30 (A.A.) - Havas ajanıının 
Tokyodan aldığı bir telgrafa göre, ya
kında Budapeştede açılacak olan par
lamentolar konferansındaki japon dele· 
gesi, sovyet - japon buhranının fevka· 
lide hid bir fCkil aldığrnı bildirmittir 

Haberler 
>t: Roma, - Stefani ajansı, Ct~uti ct. 

miryolu bölgesinde kargaşalıklar çıkmlf 
olduğu haberini tekzibetmektedir. ~u 
ajana, vuiyetin sakin ve bu demiry 'lu 
münakalatının pek ziyade faal oldu • 
ğunu ilave eylemektedir. 
* Tokyo - Çin ile Almanya arasın

da gizli bir anlaşma yapıldığı ıöylen

mektedir. 
Bu anlaşmıya göre, Almanya Çinden 

ilk maddeler satın alacak ve buna kar~ı 
da yüz milyon amerikan dolarlık ağır 
harb techizatı ve elektrik makinaları sa, 
tacaktır. 

ıt. Tokyo - İngiliz ve amerikan pet- • 
rol ihracatçıları ile japon makamları a
rasındaki anlaşmazlık halledilmiştir. 

Petrol ihracatçıları J aponyada devamlı 
olarak mu:ıyyen bir mi1.'trda pc,trol bu
lundurmak hakkındaki k nun kabul 
etmislerdir. 

* Faris - Paris belediye meclisi, B 
Kiyap'tan inh~ıat eden reisliğe halkçı 
demokrat Lorant'ı seçmiştir. Sosyalist 
namzed Kastellani yenilmiştir. 
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'Hemleket duyguları: 

BOZKIR.DA TREN 
Sanki, meharetli bir terzi elindeki 

bir keskin makas, bir yeni ve usta bi
çime göre, ampul ve yıldız nakışlı bir 
sonsuz ve laciverd ipek kumaşı kesip 
duruyor: Bozkırın ~ecesinden cu
muriyetin treni geçiyor. Bural rda, 
Kızılırmak'a bir knmızı zemin ve u
lanna düşen sö"',üd ve köy evi göl e
lerine, boz ve beyaz, birer ay yıldız 
gibi bakılınca, şehid bozkır üstüne 
bir dalgalanan bayrak örtülmüş sa
nıldığı olurdu. O. vaktiyle, şehid ol
mus sanılarak bir muhteşem kimse
sizlik ve halsizlik içinde yüzükoyun 
yatan bitkin bozkır, demir rayların 
operasyonundan sonra şifa buldu, 
kalkındı ve işte: tarlalardan ve bah
çelerden gülümsiyor ve vagonların 
içinden konnşuyor, şarkı söyliyor .. 

Kızılırmağm yavaş, kendi halinde 
içli ve mütevekkil akışı ile akan ve 
onun sel ve feyezan zamanları gibi 
ı:ımırlarda sırası gelince coşan köylü 
kanı, şimdi hareket mikyasmr, ener
ji örneğini değiştiriyor, şimdi ders 
almak icin tren var: Asularm birik
tirdiği karanlığı şu trenin bu geceyi 
yırtışı gibi yırtmak ve trenin hıziyle 
trenin hedefi olan başşehir gibi ay~ 
'::lınlık ve umudlu bir geleceğe yi.irü
mek ! 

Artık; gece, soluyor; toprak, na
bız atıyor ve yıldızlar, göz kırpıyor
lar gibi: Bozkıra ses, ışk, hareket, 
bir tek kelimevle: ruh gelmiş.. nice 
yıllardır kendi havasında uyuklayor 
görünen Bozkırın bu sessizliği me -
'ğerse ne kadar içli, ne kadar manalı 
miş.. Bozkır, medeniyeti, gazaya 
gönderdiği oğlundan yıllardır haber 
alamıyan bir ana gibi, iştiyakmı hiç 
eksiltmeden fakat umudunu ister is
temez kaybederek, bekler dururmuş .. 
Tren, ona istediğini getirdi; oğlunu 
büyümüş, değişmiş bulan bir ana gi
bi biraz yadırgadı, biraz şaşaladı bel
ki .. Simdi artık onunla öyle sarmaş 
doiaŞ olmuş, öyle kaynaşmış ki ... 

Tren bozkıra ışık götürdü dediğim 
zaman, sakın yollarda yanıp sönen 
bir iki işaret fenerini ve bekleme o
dalarındaki lambaları göz önünde tu
tuyorum sanmayın: köyünden tren 
geçen köylü çocuklarının gözlerinde 
bir şehir ışığı parıldadığını gördüm 
demek istiyorum. 

İstasyonlürdan birinde, bir arka
daşla trenin Çankırı' dan dönmesini 
bekliyorduk. Bir aralık bekleme oda· 
sına girdik, orada birkaç köylü de 
vardı; birisi, "Sizinle 'de bir tanrşa
lım hele. Kimlersiniz bakalım. Köyü
müzü gördünüz, bizde ne eksik bul
dunuz, bize ne yollıyacaksmız, ne 
faydanız olacak bilmiyelim mi?" di
ye sormasını biliyor. Bir öleki "bura
ya gelip oturduk sizleri gördükmü 
Ankarayı görmüşe dönüyoruz; tren 
bize Ankarnnm havasını getiriyor" 
mealinde bir ş"yler söyledi. 

Trene binip köy köy cerre çıkma
nın gülünçlüğünü anlıyan bir hoca, 
artık her gün şehirli baskınından: in
kılab konh·olundan ibret alarak kas
ketinin giineşliğini arkaya çevirmeye 
iüzum görmeden, "her zaman ab
destle kılıyoruz, bugün de abdestsiz 
<ıamaz kılsak ne olur ki!., diye niikte 
yapıyor ve bize uzun uzun yeni harf
lerin kolaylığını anlatıyor. 

Soruyorum: "Nasılsınız, ne der
diniz var?" ; "Sağ ol.. şimdi ne diye 
başını ağrıtahm, sen bize Ankaradan 
anlat, biz işimiz çıktımı sabahleyin 
ç.if t çubuk işini bitirir bitirmez tre
ne atlıyoruz, akşamdan evel Anka
raya varıyoruz, işimizi görüp, alaca
ğımızı alıp, satacağımızı satıp dönü
yoruz" diyorlar .. 

Bir aralık, dükkanının sert peyke-

Biraz da bu toprakların başka yerle
rine yayılıp geçsene!" diye paylamak 
istiyorum ... 

Tren tıklım tıklım ... vaktiyle bir
kaç ayda bir geçen bir mültezim ve
ya tahsildar arabasının etrafına vak
tinden evel kavnlıp büyümekten kal
mış cefakeş cüceler gibi sıralanan 
köylü çocukları, şimdi trendekilerin 
neşelerine katılmışlar, ellerindeki dut 
ve kiraz külahlarını satıyorlar .. Tre
ne binen köylüler de, eskiden oldu
ğu gibi, şehirlilerin yanından gecer
ken yabancıya bakarcasına büziilen 
veya dudak büken edadan eser yok; 
senli benliler, evlerinde gibiler .. 

Ve tren, Anarlolunun öz k?labalı
ğmr ana sehre :vaklaştmvor .. Bir an, 
bütiin Ankara'da oturanlar, pencere 
ağızlarım, iyi bir ev sahihi ikramiyle, 
Ankarayı yeni göreceklere, bir bir 
daha görmek istiyenlere, bırakıyor 
ve topt-<'~a ba~h aslanların klikreyen 
ses!Pri fısıldaşıyor: 

.. Durmuş r gel bak! Deha! Şu par· 
lıyan r~ıkl::\rm ucunu göriiyon mu? 

H ... be! Su murl oarrl v::ınan veri iş
te nrası Atatiirk'i.in köskü !" .. 

Bütün kövHi baslar. ~amdan S::\rk
mııılar ve Ank'ara, onl;ınn serefine 
donanmış gibi. nml pml. .. 

B. Kemal ÇAGLAR 

NOT: 
Malik Evrenol aYkaclQfımm bana 

"Z41'UTi cevabı" nı okudum. Ankara 
örsünde yetişmek, onun kocunduğu 

gibi, bir ayıp değil, bir §ereltir. O, ben 
ve herhangi bir türk, bununla ancak 
iltihar ederi21 ve hepimizin bu örste 
dövülecek tarallarımı21 pek çoktur. 

B. K. Ç. 

öldü ve 
24 haziran 936 tarihli Morning 

Pott gazetesinden: 

İngiliz hükümeti, muhalefetin, zec
ri tedbirler hakkındaki sıya&asına 

yaptığı hücuma karşı, mukabil bir ta· 

arruzda bulundu. 
Dünkü hücumlara Sir Con Saymen, 

pek yerinde bir cevab vererek yerine 
oturduğu zaman artık zecri tedbirci
lerin kalelerinde harabe manzarasın
dan baska bir şey görünmiyordu. 

Manş denizinia Öte tarafında Eay 

Blum tarafından aynı mevzu Üzerin
de söylenen sözlerde, bu meselenin 
tamir imkan ve ihtimallerini ortadan 

kaldırmıştır. 

Bununla beraber İngiliz ve fransız 

parlamentolarında yapılan bu müza
kerelerde dramatik ve müstehzi bir 
tezad göze çarpıyordu. Birisinde Bay 
Atlee, hiikümete Milletler Cemiyetini 
yıkmak ve harbı yakınlaştırmak su
çunu yÜkliyerek çattı. 

Ötekinde ise Bay Blum, zecri ted
birlerin kaldırılması hususunda B. La
val tarafından yapılamıya~ bir hnre· 
ketin kendi~i tarafından yapıldığını 

anlattr. Bay Blum'a göre burrünkü 
half er ve sartlar İçinde zecri tedbir
lerin devam ettirilmesi sembolik bir 
jestten ibaret kalacak, bunun hiç bir 
fayda ve tesiri g-Örülcmiyecektir. O 
halde muayyen bir maksada varmağa 
yaramıyac<lk olan bir takım tedhirle

rin ebedi1eştiriJmesinde ne gibi bir 
favcla tasavvur edilebilir? 

B. Blum bunları söylerken İngiliz 

hükümetinin insiyatifi arkasına giz
lenmeğe lüzwn görmemiş. bilakis a· 
çrktan açığa ve tam bir itminan ile 
dost milletlerle elbirliği edeceğini 

söylemi~tir. 

Bundan daha sarih bir şey olamaz. 

~i üstünde, köylülerden topladığı yu
muşak yapağı denklerinin üstünde 
oturuyor gibi rahat ve memnun ku
rulmuş altın dişli bakkalın atma bi
rıerek Kızılırm1ğın kenarında dola
~ıyorum. Yeni selden sonra, Kızılrr
mağın bir kat daha coşkun ve kızıl 
bir hali var: Sakaryalaşmış bir Kızıl
ırmak. Uzun uzun, şair göziyle sey
rettikten sonra, birden hınç duyma
ya, onu "Serhas" m denizi kamçılat· 
masmdaki gazabın haklısı ve şuurlu
siyle kamçılamak, "neye bütün sula
n toplayıp alıp denize götürmek ? .• 

B. Blum da İngliz kabinesinin vardığı 
neticeye varmış ve tam bir istiklal 
içinde seçtiği politika İngiliz politika
sı ile ahenkli düşmüştür. 

Zecri tedbirler yolunda artık mü
cadeleye girişmekten vaz geçmiş olan 
B. Ba1dvin de, B. Blum da su1h uğ
runda mücadeleden vaz geçmiş değil
lerdir. 

Sir Con Saymen'in gayet İyi söyle· 

diği gibi, Habeşistan mftelesi, tam 
muvaffakıyetli bir deniz barbı yapıp 
bir tek gemi batırmağa bile değmez. 

Bay Atlee'nin, §U halde biz, donan• 
mamızı hangi uğurda tehlikeye koya• 

biliriz? sualine kar§ı verilecek tek YE! 

ULU ::l 1 reMlVJ U L J :1.j() '.,-AH.~A.fVllSA 

BOGAZLAR VE AKDENİZ 
Almcın arniralı Gadov, Doyçe Al

gemayne Saytung gazetesinde yazdı
ğı bir yazıda diyor ki: 

Hiç bir şe), hadiselerin durmadan 
yürüdüğünü boğazlar meselesi gibi, 
be: şına kır düşmüş biı· mesele kadar 
iyi ifade edemezdi. Bu işlerin tarihi 
vaziyeti bun.da anlatılmıştı. Buna yal· 
nız şunu katmak gerektir ki, Trova 
harbı, bir göze Elena için değil, Pon
tus'tan getirilen yunan zahiresinin 
boğazlardan serbestçe geçiri!ebilme
si maksadiyle yapılmıştı. Bu meselede 
garb devletlerinin dünya harbında ta
kındıkları tavur malumdur: 

lstanbu: Rusyaya vadedilmişti; 
1900 de Lord Salisburi'nin alman po· 
litikasına teklif ettiği gibi, Türkiye 
dünya yÜzünden kalkacaktı. Ondan 
sonra, türkler, 1922 de yunan saldı
rışını defederek, lngilterenin işgali 
altında bulunan eski payıtahtmı teh
didJeri altına aldılar; bunun arkasın
dan gelen Mudanya mütarekesi, kar
§ıyakadaki Trakyayı tekrar ellerine 
geçirtti, ki bu suretle esas baknndan 
eski vaziyet tekrar ihya edilmiş oldu. 
Zira boğazlarda müteharrik bir mü
dafaa tertibatı, tahrib edilmi~ mahal
li ve sabit tahkimatın yerini her za· 
man tutabiliTdi. Türkiye, sahil bölge· 

sinin askersiz bir şekle sokulmu§ ol
masma rağmen, yeniaen ev sahibi 
hakkını ihraz ebni§tİ. Montrö'de top· 
lanan konferans ve türklerin sarih ta· 
lehleri ile bir merhale daha bitmek
tedir. 

.. 
gömüldü 

basil bir cevab vardır: Kendi sahille
rimizin ve imparatorluğumuzun mü
dafaası için. 

Hiç safsataya tahammülü olmıyan 

bir hakikat varsa o da zecri tedbir
lere devam etmenin, yahut daha tesir
li tedbirler koymaya kalkışmanın har· 
ha yol açncağıdır. 

Bay Atlee, harb tehlikesinin bugün, 
zecri tedbir erin ilk konulduğu za· 

mandan daha çok of duğunu yalanla
mak istcı:ıiştir. Böyle bir iddia, haki
katlere göz yummanın ta kendiMdir. 

Şurası muhakkaktır ki İtalya, bugÜn 
kazanmış olduğu şeyleri elinden çı

karmamak için eskisinden daha ıid
detli ve kati bir mukavemet göstere· 
cektir. 

Bundan başka, bugün Habeşistanı 
elinde buhmduran İtalya, orasını zap

tetmeğe ''ğraştığı zamanlardan daha 
kuvvetli bulunmaktadır. 

Lord Sesil gibi bir takım zecri ted
birciJer, zeeri tedbirlere devaının har
ba yol açacağı ihtimalini düşünebili
yorlar. 

Onlar, zecri tedbirlere devam ede
lim, o zaman lat1ya bize hücum eder
se biz de onunla harb ederiz, diyor

lar. Bu düşünüşün hayrete şayan olan 
tarafı, böyle harbın ne Milletler Ce
miyetine, ne sulha, ne kollektif emni
yete, ne de enternasyonal nizam ve 
kanuna hiç bir fayda olmıyacağıdır. 

Milletlerin harbı bir politika aleti 

halinden çıkarmak istedikleri bir sı
rada gene harbı bir sulh aleti gibi 
kullanmak bu prensiple eğlenmek de

ğil de nedir? 

Son on iki aylık tecrübemiz, bize 
şunu öğretmiştir ki arkasında askeri 
kuvvetleı· bulunmıyan ekonomik ze<"
ri tedbirler, saldırganı öfkelendirmek
ten başka hiç bir fayda vermemekte

dir. 

Dün, ltalyaya kartı konulan am
bargolar listesine petrolun konulup 
konulmaması mevzuu üzerinde bir
çok zaman israf edilmiştir. 

Tatbikatta zecri tedbirlerin albay 
sürecek bir harbı bile durduramadığı 
görülmüştür. 

İtalyanın biriktirilmiş malzeme de
polan, ihtiyacı karşıhyacak zengin
likte olduğu aşikar bir hakikattir. 

Hükümet, bu iti tecrübe elmi§ ve 
bO§ olduğunu anlamı§brJ bu bot tec• 

Amiral Gadov, türk proje teklifi· 
ni kısaca anlattıklar! sonra, yazısına 
devam ediyor ve diyor ki: 

Meselenin politik olarak uzun uza· 
dıya hazırlanmış ve Sovyet Rusyamn 
kuvvetli müzaharetini kazanını§ oldu· 
ğu düşünülecek olursa, konferansa iş
tirak etmiş olan devletleı·in "şimdilik" 
genel olarak muvafık bir tavur almış 
olmalarına hiç hayret edilemez. Tür
kiyenin dürüst hareketi düşünülerek, 
övüş sözleri büyiik bir heyecanla din
lenildi. Ancak, arkasında Sovyet dev
leti olmasa idi, bu dürüst hareketin 
ne dereceye kadar umud verici ola
bileceğini, ve Türkiyenin daha pek u
zak bir devre aid olmıyan Cenevrede
Jci ilk revizyon talebinin Sir Con Say
men tarafından nasıl kabaca redde
dildiğini herkes tetkik edebilir. 

Her zamanki gibi lastikli olan İn
giliz politikası, bugün, J aponyanm çe
kilmiş, İtalyanın ise takımdan ayrıl
nhş olması dolayısiyle, 1923 de yapıl
mış olan Lozan andlaşmasında Tür· 
kiycye vadedilen "büyük devletler 
garantisi" nin artık tesiri kalmadığı
nı ve bunun yerine ona başka bir ga
ranti vermek lazımgeldiği kanaatin· 
dedir. 

Bunları gerektiren sebeblerin tetl<l
kini mütehassıslara bırakarak, haki· 
ki motifleri araştıralım. 

İngiltere, ltalya tarafından bozul
muş olan muvazeneyi düzelten, vazi
yete durluk veren ve, Yunanistan, is
panya, Fransa, Yugoslavya ve Türki

ye ile temasa girmek suretiyle geniş
liyen bir Akdeniz paktma doğru yÜ

rümektedir. Boğazların ruslara açıl· 

ması, yabancı donanmalara ise ka
panması bu paktın ceremesidir ki, 
yalnız bu ceremenin yüksekliği dü
§Ünce doğurtuyor. 

Bu böyle olmakla beraber, bu iııin 
halis bir çevirme hareketi yahut İn

giliz donanmasına Marmara denizin
de sığınak hazırlamak gayesini taşı· 
dığı hakkındaki İtalyan görüşünü 

mübaleğalı buluyoruz. A.sıl gaye, ltal
yayı, kurulmakta olan çevı-enin i · · ıe 
zorla sokmak, Akdenizdc ı-~1 .... ''k 
paktlar yapmak ve bu sur fe hem 
su,hu ve hem de İngilterenin irtibat 
yollarını hiç kan dökmeden güven al
tma a.lmakhr. 

Bununla beraber, acabR, Karade
niz boğazı, yani rus geçidi de, istik· 

halde, garb dostlarının hu kadar uf 
kuvvetlerle geçmek izni verilen (} 
r:akkale boğazı gibi müdafaa edi 
cek midir? 

Bu rus meselesi etrafında ayrı 

daha başka tereddüdler de grupla, 
bilir. Halen, Rusyanın 25. 3. 1936 cfı 
yapılan donanma anlaşmasına ginıı• 
si ve dolayısiyle, 18.6.935 de yapJ 
mı§ olan ingaiz • alman donanı11i 

andla§o!Dasına kar§İ alacağı tavur bal 
kında rus • İngiliz görüşme· .:?ri yapı 
maktadır. 

Haber alındığına göre, Rusya A 
manya ile donanma müsavatı istem~ 
tir; yani İngiliz donanmasının yüzJ 
35 i nisbetinde donanması olması! 

ileri sürmüştür. Öyle sanabiliriz 1' 
bu donanma kuvvetinin, Baltık den 
zinde mi, Karadenizde mi, yoksa VI• 
divostok'ta mı kurulacağı mesele' 
fngilterede de iyiden iyi bilinmek İ' 
tenP.ce ktir. 

Bu kuvvet, kapı bekçiliği yapiı! 

müttefiki Türkiye ile ve boğazın 
nilnde bulunan İmroz, Tenedos adi 

)arının bir mania haline sokınak iıf 

kanı olmıyan mutedil bir seyrisefi 
maddesiyle Karadeniz'de olacak old 
s.a, ba§ka mülahazaların da rol oyn• 
dıkları Baltık denizi ve doğu Asyası
da bulunusundan çok daha ziyad' 
dü,ünülecek bir mesele halini alır. 

Fransaya gelince, o, rus dostuıtl 
en büyÜk hareket serbestisine katla1' 
mak zorundadır; yalnız onun canı1' 
sıkan şey, Balkan birliğinin hiç pı 
ris'e danı§madan elele vererek rd 

kumandasını dinlemekte olmasıdır· 
Romanya ile Bulgaristan için reJ 

dedici bir tavur takınmak bah5' 
mevzuu bile olamaz. Romanya hen~ 
Rusva ile Avrupa arasında intihabı~ 
da yaprnamışhr. Bundan baska, nJ 
garistan Adalardenizinde bir mahrt 
istemektedir. 

Taymis gazetesi tarafından, Kar• 

denizin ticaret yol1armda Alman11 

Avusturya, Macaristan ve ÇekoslO 
vakyarm da ilgileri olduğu hatırlı 
tıl ı. Fakat bu da, 150 yıllık bir cf9 
Jornaııinin ve dünya harbmda Gelib17 

)uda birkaç defa 160,000 yaralı ve 1 

fü verilerek yapılan mücadelenin t• 
rihi dönüşünü tasvib edilmeden ön 
türle iddialarmm ~ekin~en bir sure 
te tetkiki icin panvanadan bn~ka bl 
fey clcğilı.Fr. 

Montrö konferansı v~ İtalya 
Paris'te çıkan "La Repüblik'' ga

zetesinden: 

Montrö konferansı, biribirinden 
farklı iki mesele kar§ısında kaldı. Bi
rincisi teknik mesele .. ikincisi politik 

mesele. 

Teknik mesele, Türkiyenin talebi 
ile meydana çıktı. Ankara hükümeti 
sadece Lozan muahedesiyle bitaraf· 
laştırıln11§ olan boğazların tahkimini 
istemekle kalmıyor, harb gemilerinin 
Çanakkale ve boğaziçinden geçmele
rjnin de kati şekilde tahdidi talebin
de bulunuyor. Bu ikinci taleb, birinci· 
sinden çok daha fazla güçlük doğuru

)•or. 

Montrö'de toplanmış olan devletle
rin hepsi de Çanakkale boğazının her 
iki sahilinin de Türkiye tarafından 

tahkimine müsaade vermeğe taraftar
dırlar. Fakat harb gemileri için bo
ğ~zlardan geçme hakkının tahdidi 
İşinde hepsi de ayrı ayrı ihtirazi ka· 
yıdlar ileri sürüyorlar. 

İngiltere, harb gemilerinin geni~ 
ölçüde Karadenizi ziyaret hakkının 

kendisinde olmasını istiyor. Türkiye 
dostluğuna çok güvenen Sovyet Rus
ya, işin bir de fena tarafını düşünü-

rübeyi yeniden tekrarlamak neye ya

rar? 

Hamdolsun, bugün Avrupanın ba
ımı nare yakacak olan bir buhrandan 
yakamızı sıyırmıt bulunuyoruz. Ye
niden bir buhranın içine g.İrmemek, 
herhalde en akıllı bir politikadır. 

yor ve gerek Almanya gerekse Japcıf 

ya tarafından bir taarruza uğradı 
takdirde bitaraf kalacak olan Tiit 
kiyenin bugün konferansa teklif el 

ği ahkam icabı boğa:ıları kapatar.I 
filosunu Karadenizden çık rma 

müsaade etmiyeceği endişesıne kaP' 

lıyor. Her devleti kendi menfilati b 
kımından alnkadar eden bu nokt 

dan başka B. Litvinof'un ortaya a 

ğı ve B. Boııkur'un iştirak el ıgi 
cihet daha var. Her iki dele 

Milletler Cemiyeti kararı ile bir v 

fenin ifası için gönderilecek herh 
bir filonun boğazlardan serbestçe 
meleri hususuna ehemiyetle i~aret 
tiler. 

Bu noktanın hakikaten büyült 
ehemiyeti var. Filhakika kollektif 
tem, herhangi bir mütearrıza kar~ı ~ 
lctler cemiyeti karariyle hareket' 
geçecek develte karşı, hatta bitarlll 
ların bile, kolaylık göstermelerini ef 

reder. Gerek örnek olmak ve gerekl 
pratik tedbir bakımından bu cihet~ 
~imdiden teshiti ve müst..kl:---l bo.i!L' 
lar statii5'1nde yer hıtm ~ı müıı 

kaşa kabul etmez bir zarurettir 

.. ~ :'{. 

Farzedelim ki bütün bu tc'-nik ftlt' 
sel eler hallolundu (ve o k~ 1ar ço'1 
gfü;lükle karşılaşmadan hal ~dilecei' 
tir de), ortada İtalya ta&afr .. :fan il1 

ri si.1rülen politik mesele Jt"l--a,ktıt 
Biliyoruz ki İngiltere ve Frafl~ 

nın zecri tedbirlerin kaldır' •sı hi.d, 
kında verdikleri kara:rJ-. .. · 1 lı 
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mekteb, sergı l 
POLiSTE: 

Bir hırsız yakalandı 
Deliktaşta oturan Emtak bankasınaa 

... Osmanın hizmetçisi Haydarın kullanıl-
mış bir takım elbisesini, 500 kuruş para
sını ve bir kilimini asıran Mehmed yaka
lan rak adliyeye verilmiştir. 

Aluı·a ~irt•rek koşuın çaMı 
Mecidiye bağlarında Abdurahm"'nın 

ahırına girerl!k bir eğer halısı, at gogıis-
1 hır çi t ;o umu çalan Adem Çavuş 
h kkında takibat yapılmaktadır. 

iki hi iklet<'i hirihirine \~rplı 
Haydar adında bir çocuk bisikletle 

Cebeci yolunda dolaşmakta iken karşı
sından gelen l1ısikletli Tanka çarparak 
yüzünden yaralanmasına sebebiyet ver-

Bu akşam Avrupa istaıyonlarınd• 
dinlenebilecek seçme program 

( Ankara saatı ile ) 
Konserler : 
19 - Paris P.T.T. (Senfonik) 
20.40 Paris P.T.T. (Senfonik) 
19.30 R. Faris (Senfon.) 
20.30 Viyana (Mozart) 
21- Hilverseem l. (Konser: Schmid) 
21 - İ.N.R. Fransızca (Belçika Fes, 

ti vali) 

Oda Müziği, Hafif Mü:r.ik : 
21 - Viyana (Melodi - Schumaun 
21.20 Paris P.T.T. (Piyano) 

ismet Paşa Kız Enstitüsiinde şapkacılık ve oyuncak kısmıiarı 

• miştir. Yaralı hastaneye götürülmüş ve 
polis tarafından tahkikata başla~r. 

21.45 Stutgrad (Piyano) 
22 - Varşova (Resital - Chopin)-
22.15 Faris P.T.T. (Trio, Solc~t) 

lsmetpaş Kız enstitüsünün ~ergileri 
Anl:arada Öfedenberi bir miihim hadise 
olur. Bu hılrlisenin uyandırdırğı geniş 
dalga cu1r.ıuriyet,in baş şehrinden taı:ar. 
bütün yurÇla ve ekseriya yurd drşın ı 

çıkar. 

İsmetaşa Kız enstitüsü bir türk mü
nsesesidit. Fakat yalnız bizim değil
dir. Milletlerarası adı sayılan terbiye 
müesseseleri arasına girmiştir. Ankara
ya gelen ~er yabancı buradan giderken, 
İstanbuldan ve nihayet memleketinden 
bize, İsmetpaşa Kız enstitüsü ile ticaret 
Jiaesi hakkındaki hayranhklarını tek
rar ctmeği unutmazlar. Hepsinin bir 
de müşterek cümleleri vardır; "Böyle 
müesseselerin benzeri en ileri sayılan 
kültür meml•ketlcrinde bile azdır.,, 

• • * 
Bu yıl da İsmetpaşa Kız enstitüsü

nün mutad sergisi açıldı. İki sene fası
ladan sonra bu sergiyi de gördüm. E
ğer tekamül tür~ inkılabının yarattığı 
müesseselerin tabii vasfı olmasaydı ens.. 
titünün ilerleyişini bü

0

sbütün başka c:.im
lelerle kaydederdim. Fakat el\1ititünün 
IOn sergisinde görülen ince ilerleyi~ 
her müesseseye qoukadder olan normal 
Yüksliş diyagramının tamamen üstün -
dedir. 

Bazı idareciler e garib bir vandalizm 
vardır. Başına g~· 'kleri müesseselerde 
ne l:Sulurlarsa y~ıne başkasını ikame 

wili.;darda tatmin edi!mediğ~ gören 
R~ hükümeti Monlrö görü§rtıeleri
ne i§ 'rak etmekten uzak durmu§tU. 
Şimdi ~u fikrinden cayını§a beıızıyor 
ve ko'llsey İçtiınaından aonra devam 
ededek Montrö toplantılarında kendi
ni emsil ettirmek arzusunu ihtar edi
yor. 

Ne maksadla? 

Bu husuıta dün gelen haberler pek 
bedbinceıine idi. Diyorlar ki ltalya, 
Türkiyeyi memnun edecek bir kara· 
rın verilmesine bütün k ~vvetiyle ma

' ni olmak azmindedir. Ve ltalyaya, 
Montrö'de hakkı teslim edilmemiş bir 
Türkiyeyi boğazları zorla tahkime 
aevkedecck mnkyavelcesine bir mak
sad atfediyor. Bütün bu Şftyinlar hiç 

de hakikate uygun değiller. Eğer (. 
talya kendisine atfedilen oyunu oyna
mak istiyecek olur&a varacağı netice 
karşısında Türkiyeyi ve bütün Akde
niz devletlerini görmek olacaktır. f. 
talyanın böyle düşünınediğine ve Mu 
aolini'nin itel,,an menfaatine daha uy
gun bir politika tasarladığına inan· 
nıak istenir. 

etmek isteğiyle yıl;arlar. Bazan bu yık
tıklarının yerine <laba iyisini koyduk
ları olur, fakat çok defa hiç değilse ye
nilikten kurtulamazlar. 

Enstitilnün değerli direktörü l\fosta
fa Li1tfi Saygın üç yılddnberi başında 
bulunduğu müessesede ne buldu ise 

hepsini saklamış, mektepte salim bir a
nane kurmuş ve her şeyi alıp mutlaka 

ileri itmiştir. Yalnız bu idari ve ahHiki 
meziyeti ile her türl:.i medhi !ıak eden 

bu arkadaşın açtığı sergide, üzerinde 
gelip geçici her gözün belki de gorcmi

yeceği bir hayli incelikler toplamakta· 
<lır. Bu sergi de enstitünün rrıesleki sa
nat tedrisatında hir <lönlim noktası 

nı ifade etmektedir. 

Bir gelin tuvaleti 

Biz, gündelik konikler yapan arka • 
daşlnrımızın pek güzel tavsif ettikleri 
serginin tefcrrüatmdan ziyade kıymet 
ötiüleri bamb~şka olan ruhu üzerinde
ki görüşlerimili bu yazılarda tesbit ede 

ceğiz. 

* ... * 
İsmetpaşa Kız enstitüsünde bu yıl a

' ~ılan sergi bize hiç bir kelime kullan
madan mühim bir müjde veriyor. Ens
titünün gayesi ve çalışma metodlarını 
artık sarih olarak tesbit edilmış görü. 
yoruz. 1smetpaşa Kız cnstidsü yalnız 
küçük işçi yetiştiren yani Main d'reurre 
ıer çıkaran bir işçi mektebi değildi. Ha
kikaten bir işçi mektebi için bu kadar 
külfete ihtiyaç yoktu. Ne bu bina, ne 
bu elemanlar, ne de bu vasıtalar bunun 
ıçin lazım cleğil<li. Yalnız terzi ve şap
kacı işçi yetiştirmek için daha çok mü
tevazı büdceli, basit teşkilatlı ve bam-

başka orgnnize edilmiş bir müessese ka
fi gelirdi. 

Enstitü biiylik türk dcvriminiıı Ata-

türkün: 
"Ka<1111 \•ar/ığı ıılıı:sıın bin bir '10kta-

c!arı temclic!ir." 
Diyl! tavsif ettigi türk kadınım yeni 

şartların ihd, s ttigi ·•azifelere göre 
forme etmekte ön ayak olacaktı. Bu 
sergi bize her bakımdan bu yolda yürü
yen müessesenin billurlaşmış bir ruhu 

gibi geldi. 
Renk, güzellik "ıııek bir zevk •nceli

ği içinde sıralanan eserler dcğerlı ho
calarııı, yonılnıak bilmiycn emeklerin
den hakkiyle istifade eden kızlarımızın 
her gütı biraz daha gözle gör'Jmir de
recede ilediyen bir manevi va.rlıkl.-rı
nın temizliğiyle ve üstünliiğüyle süs

lenmişti. 

40 :r ·~ 
Kız em.titiısı:nün muallim kısmı da 

bı.. sene ilk mCJ.ıınlarım veriyor. Tam 
teşkilfitııım ilk pıeyve}eI ini bu sene or
taya çıkarıyor. Bu senl' mektebdcn çı
kacak 35 genç kız memleıcetin muhtelif 
yerlerindeki orta mekteMere dağılacak
lar ve biiyük hı bamle.)'t' yeni bir dev
rim, bir tedrisctt devrimi başaracaklar4 

dır. Mekteblerimizde .-]:,_iş ve ev idare
leri okunur, pek n isti.!r.rlarla bu ders
lerin vcrdiji netice hi9 de -uniyet 

verici olmaz. Kızlarımızın mekteblcrdc 
öğrendikleri ha•·atlarında pek az işle

rine yarar veya hiç yaramaz. Kuru me
todların pratik kıymeti olmıyan naza
riyelerini kısa bir zaman sonra unutur
lar. 

Gelecek sene 35 kız mektebinde bir-

den bu ruh değişecek. Büsbütün ba~ka 

Nöl,etçi Eczaneler 
1 - 7 - 936 <lan 31 - 8 - 936 akşamına 

kadar Eczaneler gece nöbet cetveli : 
Pazar Sebat - Y<'nişehir eczaneleri 
Pazaı tcsi İstanbul ,, ,, 

Salı 

Çarşamba 

Perşembe 

Cuma 
Cumartesi 

Merkez 
Ankara 
Yeni 
Halk 
Ege 

.. .. 
,, •• 
;t " 
., " 
" •• 

bir terbiye ile yetişmiş olan Enstitü' 
r.ıin yeni muallim mezunları işe başlı
yacaklar. Onlar nasıl gidecekler ve git
tikleri yere neler götürecekler, neler 
yapacaklar. Bi1.e enstitün:.in sergisi bu
nu gösterdi. 
Şimdi bu sergiyi gördükten sonra 

bunları biliyor ve görüyoru:1;. Her yıl 

bir biri ardı sıra çıkacak bu mezunlar 
kısa bir istikbalde türk kadınının yeni 
yolunda ilerleyiş yardımcıları olacak

lardır. 

Onlara gelecek bütün nesiller~b
ta ile bakacakları bu büyük işte muvaf

fakıyet dileriz. 
Mezunlardan 15 ini mekteb seçmiş 

ihtisas sınıfına ayırmıştır. Onlar bir 
yıl daha enstitüde kalarak yüksek ilı.ti
sas diploması alacaklardır. Bu genç kız
lar yeni Türkiyenin ilk özlü sanat ho
calarını meydana getireceklerdir. 

Bu kızlarımızı överiz. Onlarla biz de 
övünürüz. Üzerleıine yüklenmiye ha
zırlamm büyük vazifeyi muvaffakıyetle 
başaracaklarını ben de biraz biliyorum. 

Çok iyi yetişmi<ş ... i · :: kızlarım. Yo
unuz a~ık olsun. 

Sergi fen güz el bir köşe 

Tiyatro, Opera, Operet : 
19.30 Budapeşte (Fraskita) 
21.45 R. Paris (Komedi Fransez} 
22.30 Lüksenburg (Müzik holl) 

Dans Müziği : 
18.15 Droitw.icb 
23.30 Londra, Kolo1iyi 
23.45 Milano 
24 - Kopen'hag, Doyçland 
24.20 Budapeşte, Droitwich 

KISAD ALGALAR 
Radyo Kolonyal (2Sm. 2~ 

18- Konser 
20- Konser 
21.30 Tiyatro 

Daventri (19111. &6J 
18.15 Hafif müzi; 
19.35 Caz:band 
20 - Orkestra 
22- Kentel 
22.45 Dansing 
23.05 Varyete 

Moskova (25 ve SOm.)' 
20.30 Konser 

Belgrad (49m. 18) 
Bu akşam 

21 - Fransızca haberler 
21.15 Almanca konferans 
21.30 Konser ve Türkçe haberler 

23.45 Konser 
Yarın sabah 

8 - İlk haberler ve sabah konsed 

A.NKARA RADYOSU 
• Karışık yeni plak neşriyatı 

Tayyareci konuşuyor {Ş. Ha.ıımJ 
Oda musikisi 
Ajans haberleri 
Caz musikisi 

1ST ANBUL RADYOSU 
(Proğram gelmemiştir) 

··········· R. Peker'in ···········: 

iıılcılah Der~leri ~ • 
ı O • • ı 

Ankara ve stanbul nıveru· : 

telerinde R. Peker'in verdiği inkı- !I 
lab derslerinde tutulan talebe 
notları, gözden geçirildikten aon· • 
ra, ULUS Basımevince kitap ha· i 
linde basılmışhr. 124 sayfa tutan ! 

ı eser, yalnız basma masrafı kar· i 
şılığı olarak her yerde ON KURU· i 

• ŞA satılmaktadır. l 
: ...................................................... .. 

9!!!!~~!!!!!!!!!!!!!!!!~!"'!!!''!"!!!!"'!!!!!!"""""...---"!!!!!!!'~m"!!"~ ... ~,...~-..--~~!!!'!!!""~'!'!"""~--~ ----~~~-:..ı......_,·------~----~--~~-'!!!'--~~~~~------...----~~~~~-"'!'!!!!"'"!'!'""~!!!"!!!!!!!"""-'!'!!"""""!!!! 

Bert, bütün delilleri kendince bilinen bir 
munakaşaya girişmekten çekiniyormuşçası
.ıa susuyordu. Araba evlerinin önünde dur
du. 

,, ,, 
Tefrika: No: 97 

Ev~ôDülk \f~ Ct~~n 
Yazan. ]AK ŞARDON 

Tüıkçeve çeviren: Nasııhı BAYDAR 

Bert, henüz ötehlt::-ıe konuştukları şey-1 . . . 
~r~n tesırınden 'kurtulamıyarak, hızla ken-
dısıne doğru döndüğü kocasının yüzüne bile 
bakmaksızın· 

- Bekle, dedi. Mösyö Musson'u tanıyor
sun, değil mi? 

Alber Mösyö Musson'a elini uzattı, bar
??ğını bırakı_nak. için Bert'in arkasına doğTu 
oır adım gerıledı ve sanki çekindiği bir şey 
va~~ş ~ibi karısından uzaklaştı. Karısını, 
eskısı gıbi, sanki kendisine aid değilmiş sa
nıyordu. 

. Bert sıh.ati ile, olgunluğu ile ve gelişme
-~ı .... sı.n~e t::\hmın olunan mesud muvazene ve ye

~1- ~r~de i~e kocasından hürriyet ve serbest
lıgını gen alıyor gibi idi. 

Alber'le Bert arabalarına bindikleri za-

man mutacl )f dJha geç idi. 
Alber: 
- Ne kötü bir yemekti! dedi. 

Bert susuyordu. 
Alber devam etti: 
- Kız iyi piyano çalıyor~u ... n;usiki ac?

yip sey ! kafalarının içinde bır damla. ~eyın 
hulu~mıyan budalalara gaşy~l~.u~. b.~r ınsan 
siması veriyor: onlar da sankı_d~ş~nuyorlar. 

- Rastladığın ve kcndilerını hıç de tanı
madığın insanların birer budala olduklarını 
nereden biliyorsun? 

- Aralarında beş saat geçirdiğimi.z 
adamlara bakmam kafi .. mesel.a kont Belı
sen ... zannedersem bu adamı müdafaaya kal-
kışmazsın! Musson... _ A 

- Musson'da senin anladıgı~ zekba' yoktur. 

F k t .. r ı'yı'ce musiki bılen ır adam-a a munevve , _ k 
dır. Yarın beni görmege g~lece ... -· , 

- Musson'u evimize m~ ka~ul edecegı.z. 
- Fevkalfıde bir şey mı h~ · . .. 
_ Benim fevkalade buldugum senın boy-

le alelade adamlarla görüşmekten _zevk al-
.> 

makta olmandır. 

Elbisesinin etekliğini tutup koluna alan 
ve kırmızı kadife mantosuna sarılmağa çalı
şan Bert, parlak lameden küçücük iskarpini 
ile, korkar gibi, kaldırıma şöylece basıp ça
bucak içeri girdi. 

Alber, asansörde karısına yetişince, alçak 
sesle sordu: 

- Ciddi mi bu pazar günü Şantiyyi'ye 
gitmek? 

- Muanvil'ler beni oraya götürmek tek
lifinde bulundular. Ben de kabul ettim. An
dre'yi de davet ettirdim; oralara gitrneğe 
pek hevesli idi. 

Bert icin bu apaçık sebebler en tabii bir 
gezintiyi izah için kafi idi. 

Alber·in sualinin: ''bu anlaşılmaz kadın 
sen misin?" manasına geldiğini hissedemi -
yordu. Onu daha fazla sorguya çeknıekten 
korkuyormuşc;asına yalnız şu sözleri ilave 
etti: ,,,.,. ·-- - -

- Ben gitmiyeceğim-

" Musson'a telefon etmek için Bert sanki 
hep öğle yemeği .zamanını seçiyordu. Bu sı· 
rada A lber dört aşağı beş yukarı salonda do
laşıyor, masanın önüne geçip oturuyor, kal· 
kıyor, koridorda geziniyor ve telef.onda ko
nuşan Bert' in sesini; sükfıtlarla ani kahka· 
halarla inkrtaa uğrayan ve bir türlü manası' 
anlaşılamayan bu bitmez tükenmez konuşm~ 
yı sabırsızltlda dinliyordu. 

Bert yemek odasına döndükten sonra 
Mussor. hakkında bir kelime telaffuz eder et· 
mez Alber hiddetini belli etmemek için ken4 
dini zorlayor, fakat kendi rağmına sakin bir 
sesle Musson'un şahsiyetini in\{iar ediyor ve 
musiki zevkini dahi şüpheli buluyordu. 

Bert heyecanlanmaksızm gülümseyor ve 
Alber'in haksızlığını vüzuhla gördüğü içın 
cevab vermcğe bile lüzum hissetmiyordu. 

•• Onda makul bir kıskançlığµı özrü bi• 
le yok. Bu zavallı Musson erkeklerin en teh~ 
likesizidir. Alber'i kızdırmakta olan şey 
kendisininkinden başka bir zekayı takdiı 
edişimdir:• diyo!!lu. 

(Sonu var) 



SAYFA 6 

MİLLETLER CEMİYETİ ASAMBLESİNDE 

Gürültülü hadiseler oldu 
(Ba:p 1 inci sayfada) 

Bundan sonra italyan delegesi B. 
Van Zeelanda italyan notasını verdi. 
Notada hadiselerin mesuliyeti Habeşis
tana yükletilmekte ve halkın italyan 
imparatorluğuna iltihak hareketi key· 
dedildikten sonra şöyle denilmektedir: 

"Habeş durumunun Milletler Cemi
yeti tarafından hakkiyle takdir edilme· 
sini ı,.kliyen İtalya, Avrupanın ve dün
yanın istikbalini alakalandıran vahim 
mese1eleTin halli için Milletler Cemiyeti 
ile yeniden fiili işbirliğine hazır bulun• 
maktadır. Roma, Milletler Cemiyetinin 
islahım gözden geçirmek için de işbir
liğine hazırdır.,, 

Notanın Habeşistanda meieniyet 
eseri hakkındaki kısmında şöyle den
mektedir : 

"İtalya yerliler hakkında hakkani
yetli muameleyi garanti altına almak
tadır. Ve bunların maddi ve manevi 
refahını ve ıosyal ilerleyiJlerini kolay
laştırmağa çalışacaktır. Halkın bu ama· 
em ba§anlı:nasına iştiraki için yerliler 
merkezi hükümet nezdinde daha önce 
kurulmuı olan koopertif meclise kabul 
edileceklerdir. Dine ve asayiş ile örfi ve 
edileceklerdir. Dine ve asayİJ ik örf ve 
idetlere aykırı olmıyan mezheplere riayet 
nacaktır. Kölelik ve hidemati şakka ilga 
edilmlştir. İtalya, polisi memeleket mü· 
dafaası hizmeti müstesna olmak uzere, 
yerlilerden kıtalar teşkil edilmemesi p
rensipini tatbika karşı bulunmaktadu. 
Mübadele ve transitin serbestliğini te
min için her türlü tedbirler alınmıştır. 
ve tecim hususunda b:.itün memleektler 
hakkında haklı bir muamele tatbik edi
lecektir .. , 

Başkan saat 18.40 da Negüse söz ver

di. 
Kırallar kıralr vekar ile kürsüye 

doğru ilerlemiş, fakat bu anda gazete· 
ciler tribününde italyan muhabirler lS~ 

lık ve hasmane sözlerle gürültü çıkar

mı:şlardır. 

Negüs, İtalya tarafından yapılan bü
tün teklifleri ulusuna ihanet etmemek 
için reddetmiş olduğunu söylemi~tir. 

Gazeteciler locasında italyan muha· 
birler tekrar ıslık çalmaya ve hasmanc 
sözlerle gürültü etmeye başlamışlar ll'C 

buna karşı bütün meclis Negüsü alkış· 
lamış ve dinleyici sıfatiyle bulunan 
halk da gilrültü çıkaranlara kar'ı vazi
yet almıştır. 

Milletler Cemiyeti tarihinde ilk de
fa olarak, başkan gürülti.\ yapanları dışa
rı çıkarmak için polise başvurmuş, ital
yanlar polisi de dinlemediklerinden 
jandarmalar gelerek kendilerini otomo
billerle ve halkYn hasmane haykırmala· 
rı arasında polis komiserliğine sevket
mişlerdir. 

Sükun yeniden kurulduğu zaman, 
bütün bu hadiseler olurken soğuk kan
lılığını muhafaza etmiş olan Necaşiı 

habe~ Iisanile nutkunu söylemeye baş
lamıştır. Bu nutuk fransızcaya ve ingi
li.zceye çevrilecektir. 

Cenevre, 30 (A.A.) - Necaşinin nut
ku fransrzca ve ingilizceye tercüme edil
dikten sonra asamble celsesi, yarın saat 
10.30 da tekrar toplanılmak üzere, ka
panmıştır. 

R. Jlan Zeeland fransız 
delegeleriyle konuştu 

Cenevre, 30 (A.A.) - B. Blum ile 
B. Delbos, bu sabah B. Van Zeeland'ı 
kabul etmişlerdir. 

Bugün öğleden sonra yapılacak gö
rüşmeler hakkında fransız ve Belçika 
delegeleri arasında tam bir anlaşma ha
sıl olmuştur. 

Bitaraf devletler delegelerinin 
toplantısı 

Cenevre, 30 (A.A.) - "Bitaraf" dev-

ULU s .. 

letler delegeleri bu sabah yeni bir top· 

lantı yapmışlardlr, J:?elegeler Milletler 

Cemiyeti paktının islahı meselesine 

müteallik karar sureti projesinde muta

bık kalmamışlardır. Delegeler,_ asamb

lenin toplantısından sonra yeniden 

toplanmağı kararlaştırmışlardır, 

B. Benes'in istifası 

Cenevre, 30 (A. 
A.) - Çekoslo
vakya cumur rei
si B. Benes, Mil· 
letler Cemiyeti u
mumi katibi B. 
Avenol'e bir mek
tub gönderib ye
ni vazifesinin, a
samble toplantıla
rrna başkanlık et· 
meaine engel ol
duğunu ve bu se-

beble başkanlık

tan çekilmek mecburiyetinde kaldığını 

bildirmiştir. --
B. Benes bu mektubunda diyor ki: 

"- Cemiyetin bugünkii günde kar

şılaştığı zorluklar, onun ilersi hakkında

ki nikbinane kanaatlerime zerre kadar 

halel getirmemektedir .. , 

B. Krofıa şerefine ziyafet 

Cenevre, 30 ( A. 
A.) - Balkan an
tantı devletleri, 

"' dün Çekoslovak
ya dış işler baka
nı B. Kamil Krof-

' .anın şerefine bir 
;iyafet vermişler
rlir. 

Ziyafetin s o -
n u n d a delege
ler, küçük antant 
ile balkan antan
tının müşterek si-

. yasaları hakkın

da görüş teatilerinde bulunmuşlardır. 

1TEMMUZ19ZG ÇAR~Arrn.\ 

Montrö konferansı 
Teknik komite projenıizin ilk~ 
okunmasını bit.rd· 

(Başı 1. iılci sayfada) 
cak teblığin aımacak tedbirlerden evvel 
icrası lazım geleceği fikrinde bulun -
muştur. 

Türk delege heyeti, bu mülahaZctla
ra c:evab olarak, harp tehdidi halin:le 
alınacak tedbirlerin müstacel mahıyet· 
lerini ileri sürmüştür. 

Komite, 9 uncu mdade üzerindeki 
müzakereyi başka bir güne talik eyle • 
miştir. 

10 uncu madde üzerinde hiç bir mü
nakaşa cereyan etmemiştir. 

Bazı delege heyetleri eksperlerinin 
muvasalatına intizaren, 11 inci madde 
üzerindeki müzakerat, gelecek içtimaa 
bırakılmı§.tır. 

Başkan, 12 inci maddenin muhtelif 
surette tefsiri ihtimali olduğu hakkın· 
da ingiliz delege heyeti tarafından ileri 
sürülen mülahazaları hatırlatmış ve ay
nı zamanda, romen delegesi srfatiyle 
bu maddenin bugünkü tahrir tarzmm 
hakem usulüne mifracaat imkanları ile 
ne derece kabili telif bulunduğu hak -
krrldaki endişelerini de bildirmiş.tir. 

Türk delegesi, bu hususta teskin 
edici izahat vermiş, Türkiyenin esas en
diııesinin polis ve adli salahiyet huku
kunu mahfuz bulundurmak olduğunu 

bildirmis ve Türkiyenin tatmin edici 
her hangi diğer bir tahrir tarzını ka • 
bule amade bulunduğunu ilave eylemiş
tir. 

Komite önümüzdeki içtimamr salı 

günü yapmağı tespit eylemiştir." 

Komite, nıukavele projemizin 
13 üncii nıaddesini de 

gözden geçirdi 
Montrö, 30 (A.A.) - Tebliğ: Tek

nik komite, türk projesinin mukavele· 

sinin meriyete girmesine ve t kin• 

dair olan 13 ünci.ı """',.,:l~ ı i tasd k et· 
miştir. 

Komite, harb tehdıdi h<-lınde alına· 
cak tedbirleri nazarı itıbara la ak, mı.I 

kavelenin imzasını müteaki hususi bir 
protokol vasıtasi e boğ lar bolgesi
nin silahdan te<;.ridı ha kında halen 
mevcud olan hi.ıkmiın derhal ilgası 

prensipini tasdık içı asgarı "'bil' 
adet ve müddet tayın i derpiş e
den bir sistem. ıle m mzuç ·olarak 
kabul etmiştir. Tahrir komıtesi ba
zı hukuki zorlukları nazarı ıtibara 

alacak münasib bır forrnUl arayacaktır. 
Komite 13 üncu ma deııin 3 üno~ 

fıkrasına, tayin edilecc bir oncedeo 
ihbar ile rucu hali müs _ı;n olmak 
üzere, mukavele müddetinin kendiliğin· 
den uzamas~nı derpiş eden bir hilkilm 
ilAvesine karar verm tir 

Komite bu suretle mukavele projo· 
sinin ilk okunmasını bitirmiştir. Bu 
hafta içinde ikinci okunmasını yapacak 
ve raporunu konferansa verecektir.,, 

=:z:sııc===-=c - ... 

Bando konserleri 
Kamutay bahçesinde Riyaseti Cumut 

bandosu tarafından verilm kte olan kon· 
serlerin bugünkü programıdlr~ 

l. Krslm 
1 - Rupreht marş Avs Aygenet 

2 - Ştravs vals 
3 - Pon Kiyelli hale 

Kraft 
Viner Bluı 
Jokont 

2. Kı rm ~ 

4 - Şmit divertısman Selamlık 

5 - Grik prelüt Sigur 
Jorsalfal 

6 - List rapsodi Ungarişe 

No 6. 
Not: Morst>ların !ve müelliflenn isin> 

leri türk alfab .. ore yazılmıştır. 

========================================================:;====================================================~~~'=======~ 

ı\ktif 

~ümhuriyet Merkez Banl{asının 
27 Haziran 1936 Vaziyeti Pa~if 

Tic;ıri senedat 

Esham ve tahvırat cüzdanı: 

1 
Deruhte edilen evrakı nak-

A . tiyenin karşıhğı esham ve 
tahvilc.>t (itibari kıymetle) 

B - Serbest esham ve tahvilat 
Avanslar: 

Altın ve dövi:r: ü:r:erin~ 
Tahvilat üzerine 

Hiıseffarlu: 

34.421.568,8.'.ı 

4.170.873,75 38.592.442,58 

33:&47,59 
17.230.738,21 

Türk lirası mevduatı: 

Döviz teahhüdatı: 

Altına •.ahvili kabil dövideı 
Diğer dövizler ve alacaklı 
kliring bakiyeleri 

M"'htelif: 

158. 748.563,-

12.064.611,-

146.683.952,-

16.000.000,- 162.683.952,--

4.460. 709, 70 

22. 713.459,31 

17 .256.27 5,07 

27.174 169,011 

55.636. 784 ,2S 

Muhtelif: 

17.264. 585 ,80 

l.500.000, 

4.005.331,49 

YEKON 279.302.362,84 
YEKON 1279.302.362,84, 

2 Mart 1933 tarihinden itib<\rf"n · r .. 1~"'nt" ı.-~ ıii o/c 5 'it altın üzerine avans% 41/ı 

İzmir C. l\f üddeiumumiliii.nden: ...., 

İzmir cen evincie bulunan mahkum ve mevkufların 936 yılı so· 
nuna kadar 22 bin lira muhammen bedelli bir senelik 960 gramdan 
ikinci nevi ekmek ihtiyacı kapalı zarf usuliyle eksiltmeye konulmuş
tur. 

ı - Eksiltme 17-7-93(, günü saat 15 te İzmir ceza evi müdüriyet 
makamında yapılacaktır. 

2 - Talihlerin 17-7-936 G nm saat 14 de % 7 buçuk muvakkat 
teminat akçeleriyle birlikte teklif mektublarını ceza evi müdürlüğüne 
teslim etmeleri lazımdır. 

3 - Talibler şartanemyi istedikleri vakitlerde müddei U. lik ma· 
kamından alıp okuyabilirkr. (1552) 1-27 55 

c== 

Bir Su Mühendisi ile iki Nafıa 
Fen Memuru alınacal{fir 

ZİRAAT VEKALETİNDEN : 
Konya ovası sulama idaresinde çalış.tırılmak üzere bir su mühen

disi ile iki nafra fen memuru almacaktrr. Su mühendsilerinin yük· 
sek mühendis mektebi mezunu olması, su ve inşaat işlerinde ça
lrşmrş bulunmasx, fen memurlarının da nafıa fen mektebi mezunu 
olması lazımdır. Askerliklerini yapmış olmalarr muktazi bulunan 
isteklilerin vesikaları ile birlikte ziraat vekaletinde ziraat işleri u-
mum müdürlüğüne müracaat etmeleri. (1533) 1-2744 

Anl~ara Belediye Reisliğinden: 
Su işleri idare~i için diplomalı bir makine mühendisine ihtiyaç 

vardır. Aylık ücreti 300 liradır. Ecnebi lisan bilenler tercih edile· 
cektir. İstekliler vesikalariyle birlikte Su işleri Müdürlüğüne. mü· 
racaat edebilirler. (1493) 1-2684-

Ankara 3 Ü·ncü Sulh Hukuk Hakimlt · 
Ankaranın Öksüzce mahallesinden 

rısı Firas ve çocuklarının vefatı e 
ziyet edilmiş olduğundan kefaletı hesabı al 
hil olduğu halde bilcümle alacaklı ve orclııl. ı 
teriyle beraber bir a} zarfında 3 uncü" s~lh h 
müracaatları ve alacaklarını vak ı le kayıd ettir 
crya ne şahsen ve ne de terekeye ızafeten takib ed 
zumu ilan olunur. 

Anl{ara ik:in<-İ l\lıntaka Tap 
Sicil 1\f uhafızlıın.n an : o 

Ankaranrn Tülüce mahallesinden Tabur ag zade binbaş Hacı 
Mehn:ıerl oğl~. ~ı~~et vere~esinden kansı Hatıce -ve oğulları Nec· 
meddın ve Lu~fü':1:1.n senetsız tasarruftan tescilini istecliklerı Anka 
ranın _Macun çıftlıgıntle _şarka': Kızıl iniş sırtı ve s,hibi senet, şima
len mır.ajay Osman Nurı ve Tıftik Mustafa ~e Kuru Çaylı Mehme<! 
tarlaları, garben Kuru Çaylı Mehmed tarlası, cenuben şosa ile mah
dud 19 hektar 7649 M.2 ve gene Kara taş yazrsı Kızıl iniş mcvkiin
de şarkan Kuru Çaylı Mehmed tarlasr, şimalen Ti tik Mustafa tarla
ar, garben Kızıl iniş srrtr, cenuben şosa ile çevr"li ve 7 hektar 8141 
~:2 m~kda:ında iki parçanın tahdidini yapmak üzere 28-7-936 alı gü· 
nu daıremızden memur gönderilecektir. 

Bu iki parça tarla üzerinde benim hakkım var d·yenlcr vnrsa o 
n:ıe~ura ve y~ud keşif güntindı-n evvel Ankara ikinci mıntak:ı tapu 
sıcıl muhafızbgına ba§ vurmaları bidirilir, ( ı 541) , 1-27.5 ı 

Ankaranın her semtincıe 

Sablılc Arsalar, Ev ve ApartıınanJar 
Toptan, dönüm ve metre hesabiyle parsellenmiş ve parsellenecek 

~~alar ev ve apartımanlar ucuz fiat ve müsaid şeraitle icra dair~i ' 
onünde GENEL İŞ -qORosu·na müracaat telefon: 1475 1-275? 

İzmir Vakıflar Müdürlüğünden ~ 
. 1 - Mezarlrk başında 58.793 lira 84 kuruş bedeli keşfi ile hal 

bınası evvelce kapalı zarf usuli ile yaprlan eksiltmede 52.032 lira 55 
kuruş bedelle müteahhidine ih:t!e edilmişti. Müteahhidin teahhüdünll 
ifa etmemesi dolayı.siyle. mukavele feshed.ilmi~ ve idare ile eski mü
teahhidi tarafından vücuda ~tirilen imalat mahkemece tesbit olun
muştur. Geri kalan imalat müteahhid nam ve hesabına yaptırılmak 
üzere 24.6.936 tarihinden itibaren açık attrrmaya konulmuştur. t.ha
lesi 17-7-936 cuma günü saat on altıda İzmir Vakıflar direktörlüğü 
binasında müteşekkil komisyon huzurunda yapılacaktır. 

2 - İstekliler bu işe aid projeler ile iınalcit ve eksiltme şartname
lerini ve tesbiti delail raporunu her gün Vakıflar idaresine müra
caatla görebilirler. 

3 - Muvakkat teminat mikdan 4.190 liradır. Eksiltmeye girecek
lerin teminat makbuwnu veya bu mikdara baliğ banka mektubunu ve 
ticaret odasında kayıdh olduklarına dair musaddak vesiklarım ibnu 
etmeleri lazımdır. 

4 - Eksiltmeye girecek isteklilerin mimar veya mühendis olma· 
lan ve inşaatin her türlü kanuni idari ve fenni mesuliyetlerini icabul 
ve ifa edecek müherı:'dis veya mimarla bütün muamelelerde rrı.üşte~tı 
ken mesul olmak üzere çalışmaları şarttır. Aynı zamanda bu eKsilt· 
meye girebilmek için en az otuz bin liralık bir binanın inşaatini mu• 
vaffakiyetle bitirmiş olduklarına dair resmt fen heyetlerinden verH· 
miş musaddak belgeler göstermeğe mecburdur. (1517} 1-2742 
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1 TEMMUZ 1936 CARSAMBA 

MILLI MÜDAFAA VEKALETİ 
S.'\TIN ALMA KOMİSYONU tLANLARl 1 

ASKERi FABRiKALAR UMUM MODÜRLOCü 

SA TIN ALMA KOMiSYONU iLANLARI 
20000 metre 50 mm eninde kolan 
17 500 metre 40 mm eninde l:tolan 

58 kilo baiık ağr ipligi 
75 kilo İngiliz sicimı 

Tahmin edilen bedeli 4315 lira olan yukarda mıkdan ve cinsi ya
zı~ı malzeme Askeri Fabrıkalar Umum müdürlüğü satın alma ko
ınısyonunca 30 temmuz ı<J36 tarihind perşembe günü saat 14 de a
çık eksiltme ile ihale edile ... ktir, Ş .. rtname parasız olarak komis
yondan verilir. 
• Taliplerin muvakkat teminat olan 323 lira 63 kuruşu ve 2490 
numaralı kanunun 2 ve 3 maddelerindeki vesaikle mezkur gün ve 
saatte komisyona müracaatları. (1439) 1-2740 

7500 kilo mukavva 
Tahmin e1i1cn be~cli (9500) li~a ola~ yukarda mikdarı ve cinsi 

ya._zılı m.,lz.me askcrı fabrikalar umum müdüriji~ satın alma ko
mı1sy nufn~ln 2~htlemm~z 936 tarihinde çarşamb~ ~i.inü saat 15 te ka-
pa ı zar ı e ı a e edılecekt" ş ı · d v u· T r l . ır. artname parasız o arak konııs\ on-
ş~nha e~ ;rkl"f ıp 1crı~1muvakl-at teminat olan (712) lira (50) k ru
yona ~~r~•lı .m ·tu ar~nı mezl-fır günde saat 14 e kadar ko nis
ma~dele . ~dekrı; Ve ~endılerinin de 2;490 numnralı kanunun 2 ve s 

nn e ı vesaıklc nıe kA •. tt k . .. 
caatl;ır (1440) z ur gun ve sQ.a e omısyona mura-

ı. 1-2741 
455 ton döküm koku 
Tahmin edilen bedeli (1592 ) ı· l k d .kd . • yazılı m ı k • 5 ıra o an yu ar a mı arı ve cınsı 

misvonu~::~~ :s erı fabrikalar umum müdürlüğü satın alma ko
v.arf ile ihale edi~mmu~ 936 tarihinde cuma günü saat 15 te kapalı 
rilir T:ıli! 1 • ecektır. Şartname parasız olarak komisyondan ve
vi tdklif n:e ekrtınbtmuvakkat teminat olan ( 1194) lira (38) kuruşu ha-

u arınımez,_"' ·· d 14 l d k · meleri ve kendil . . "'ur gun e saat e rn ar omısyona ver-
rindeki vesa"kl erının ... de 2490 numaralı kanunun 2 ve 3 maddele-

1 e mezkur g\in ve saatte komisyona müracaatları. 
(1438) 1-2739 

ANKARA BELEDiYE REISLIGI iLANLARI 

İLAN 3 - Muvakkat teminatı 29 li-

20 
1 - Cebecide 1018 inci actıda 

suy~~rselde Turhane aid arsa ile ra. 4 - Şartnnmesini görmek is
.• ana~-2~8,50 u met.~e murab- tiyenler her gün yazı işleri ka
yUzden, hareket eden :D~h~~ftle a- ı 11 • • - .,,. istekliler 2 temmuz 
P ı 1 -ve l'laZl 1 •• •• b kt osta arı aktarm:ı . _ ~unu saat on uçu a 
devam cttirilebil . s~retıyle yollarına _::.::_]., .'icümenine miiracaatla-
fe 

1 
• mıştır. Bu trenlerin se- t, • -25111 

r erı muvakkaten tatil edilmi t' 
ş ır. ır 

n • sara 9 Umuın 

r •• ur en: 
; 

~5 - 6 • 936 perşembe günü saat' 11 de kapalı zarfla eksiltmeye ko
nulduğu evvelce ilan edilmiş olan 372344 lira 06 kuruş keşif bedelli 
1stanbulda Şemsipaşada İnhisarlar yaprak tütün ambarının eksilt • 
mesi işi 6 - 7 • 936 f azartesi günü saat 15 e talik olunmuştur. 

1 - İnhisarlar daresinin İstanbulda Şemsipaşada yaptıracağı 
372.344 lira 96 kuruş keşif bedelli yaprak tütün ambarı kapalı zarf 
usulile eksiltmeye konulmuştur. 

2 - MUnakasa evrakı 18 lira 62 kurus mukabilinde İnhisarlar 
inşaa~ şubesinden alınabilir. • 

3 - Eksiltme 6 - 7 - 936 pazartesi günü saat 15 de Kabataşta İn
hisarlar Levazım ve Mübayaat Şubesi binasındaki alım satım komis
yonunda yapılacaktır. 

4 - Muvakkat teminat 18643 lira 80 kuruştur. 
S - İsteklilerin eksiltme gününden en az sekiz _gün evvel Nafıa 

Vekaletine müracaatla alacakları fenni ehliyet vesıkaları bu bedel
de bir binanın eksiltmesine girme :e müsait olduğu takdirde kendi
leri münakasaya iştirak ettirileceklerdir. Bu ehliyet vesikal:mnın i
lıale gününden en az 2 gün evel İn hisarlar !nsaat şubesine ibrazile 
mün:ıkasaya istirak edilebileceğine dair vesika alınması şarttır. 

6 - Teklifleri havi kapalı zarflar en geç ihale günü saat tam on 
dörde kadar ismi gecen komisyon reisliğine makbuz mukabilinde ve-
rilmiş olmalrdır. (1481) 1-2642 

~
~ .... -....,,.. .............................. Y..._ ... ~ ............................ _ •• ,.,-...... ,,..-~ .... --·~..-;~'.'r. ... ,..-. ... ,.. ..... ,, :i 4°"'M"'•"-"4""".ıSA-wT.A~ .. ,..,....ı~rA"'•'-'A'6"A..,.~.O.~>~,.,._~~'-Jf"...,._ A"'-"'•'W".A"'A"-'.: 

J~ MOS {AVA GECElER1 ~~ 1 Sabırsızlıkla bekleyiniz ~~ 
~~~~~~~-~~~-·~~~ .. ~~~·~~~~~~~~~~ 

Gü •• 
ı §aırıe ... aiıa 

~ üdiirlü_.., .. den: 
Kapalı zari usulile eksiltme ilanı : 

1 - Eksiltmeye konulan iş: Gümüşhane vilayetinden altısı Erzu
rum, altısı Karaköse vilayetlerine nakledilecek on iki adet silindir. 
İşin keşif bedeli: 6615.16 1mrus 

2 - Bu işe aid şartnameler ve evrak şunlardır: 
A • Eksiltme şartnamesi 
B • Mukavele projesi 
C - Nafıa işleri şeraiti umumiyesi 
E · Hususi şartname 
F - Keşif cetveli ve metraj cetveli 

3 - Eksiltme 5.7.936 tarihinde saat 15 te Gi.imtişnanc: vıı~yet na
fıa müdiirlilP.ti odasında yapılacaktır. 

4 - Eksiltme kapalı zarf uınıliyle yapılacaktır. 
5 - EksiltlT'eve girebilmek icin isteklinin 498.39 lira muvakkat 

teminat vermesi bundan ha ka Ticaret odasında kayıtlı olduğuna 
dair vesikavı haiz olup r.ôstermesi lazımdır. 

6 - Teklif mektuplıın vukarıda ücüncü maddede yazılı saatten 
bir saa.t eveline kadar Oümil hane vilayet nafıa müdürlüğü odasın
da eksıltme komi .. yonu reisti ,ine makbuz mukabilinde verilecektir. 
Posta ile ~önder!lecek mektuoların nihayet üçüncü madrlede yazılı 
saate kadar gelmış olm sı ve dış zarfın mühUr mumu ile iyice kapa
tılmış olması lazımdır. Postada olacak gecikmeler knbul edilmez. 

(3343) 1-2552 

m !fi! • .. 
ı - İdaremizin Milasta yaptıracağı 16262 lira 80 kuruş keşif be· 

delli İdare binası kapalı zarf usuliyle eksiltmeye konmuştur. 
2 - Eksiltme evrakı 82 kuruş mukabilinde lstanbulda İnhisar

laı İnşaat Şubesinden alınabilir. 
3 - Eksiltme 7-7-936 salı günü saat 11 de İstanbulda Kabataşta 

İnhisarlar Levazım Subcai binasındaki alım ve satım komisyonun
dan yapılacaktn. 

4 - Muvakkat teminat 1219.71 liradır. 
S - İstekliler ihaleden en az üç gün evvel İnhisarlar İnşaat Şu

besine gelerek en az bu biiyüklükte bir binayı muvaffakıyetle yap
mış olduklarım ve diplomalı mimar veya mühendis bulunduklarını 
gösterir vesaik ibrazile ehliyet vesikası aldıktan sonra eksiltme ev
rakını istiyebilirler. 

6 - Kapalı zarflar ihale günü saat tam ona kadar ismi geçen ko· 
misyon Reisliğine makbuz mukabilinde verilmiş olmalıdır. 

(3334) 1-2543 

n ara Vilayeti Nafıa 
Başmühendisliği den : 

y temmuz 936 günü saat 15 de Ankara vilayeti binasında topla
nan vilayet daimi encümeninide keşif bedeli (13290) lira (76) kuruş 
olan Ankara - Kızrlcahamam yolunun 25 + 000 - 42 -l 000 in:\ ki
lometreleri arasında köprü ve menfez inşaatı kaoalızarf usulile ek~ 
siltmeye çıkarılmıştır. Proje keşif şartname ve diğer evrak Ankara 
nafa müdürlüğünde görebilirler. Muvakkat teminat (996) lira (81) 
kuruştur. İstekliler teklif me~tup~arı mu~akkat temi~atları ve nafıa 
müdürlüğünden alınmış fennı ehlıyet vesıkalan ve tıcaret odası ve
sikalarile birlikte 9.7.936 perşembe günü saat 14 de vialyet daimi en-
cümenine vermeleri lazımdır. ( 1424) 1-2556 

ı 

~------

DENİZ LEVAZIM SATINALMA KOMİSYONUNDAN: 

Cinsi Mikdarı Tahmin bedeli Muvak. Tem. Eksiltme 
Ton Lira Lira Kr. gün ve saati 

Tüvenan kömürü 2000 21000 1575 00 6 temmuz 1936 14 
kompoze .. 2000 23000 1725 00 6 temmuz 936 15 

~-iiftsi mikdarı ve tahmin edilen bedellerile muvakkat teminatla
rı yukarda yazılı iki kalem kömür, hizalarında gôsterilen gün ve 
saatlerde kapalı zarf suretile alınacaktır. 

Şartnamesi her gün komisyondan alınabilir. 
İsteklilerin, 2490 sayılı kanunda yazılı vesikaları ve teklifi havi 

olan mazrufları belli gün ve saatten birer saat evvel Kasımpaşada 
bulunan komisyon başk:-tnlığına vermeleri .(3316) 1-2571 

Ank.a "a i ~inci Sulh uliu.lc 
Hakimliğin en : 

Ankarada ismet paşa mahallesinde asfalt cadde üzerinde kain 
kadastro azasından Şevketin evinde ikamet eden Yabanabatlr Hıf
zıya: 

Ali Rıza tarafından alyhinize ikame edilen 200 liranın tahsiline 
dair alacak davasında adresinizin meçhul olduğu mübaşir tarafın
dan anlaşıldığından usulün 141 inci maddesine tevfikan tcbliğatın 
ilanen itasına karar verilmekle 13-7-936 tarih ve saat 9 da gelip bir 
defide bulunmanız veya bir vekil göndermeniz aksi halde hakkınız
da giyap kararı verileceği ilanen yirmi gün müddetle bildirilir. 

(1531) 1-2743 

ise Sıııav arma Hazır le urslan 
Hususi bizim okulda riyaziye, fizik, tabiiye ve fenbilgisi tatil 

kursları 15 temmuzda açılacaktır. Kayırl icin Yenişehir Ölccrler so-
kak No. 2 Telefon '3877 ye müraczat. 1-2754 

ANKARA LEVAZI!\1 AM1RL1Gl 
SATIN ALMA KOMİSYONU İLANLARI 
Siirtt.ek~. e~ler ihtiyacı için 85000 kilo sığır eti 20 temmuz 9.l6 

paza~tesı gunu ~aat dokuzda. kapalı zarfla eksiltmesi yapılacaktır. 
Te~ınatı 114_8 hradır._ 1stekhlerin şartnameyi görme!.: üzere her gün 
~ksı1~!11eye ~ıreceklerın mezkur gün saat sekizde teklif mektuplan 
ıle Sıırtte tum satın alma komisyonuna tr.Üracaatları. ( 1437) 1-2586 

İLAN 
1 - İzmir müstahkem mevki kıtaatının 126450 kilo un ihtiyacı 

kapalı zarf usuli ile eksiltmeye konulmuştur. 
2 - İhaı:~i 14 temmuz 9~6 salı günü saat on beş buçukta İzmir· 

de kışlada must?hkem .rı:evkı satın alma komisyonunda yapılacaktır. 
3 - Beher kılo un ıçın 12 ~uruş 25 santim fait tahmin edilmiştir. 
4-:- Mecmu tutarı 15491 lıradır. Teminatı muvakkate akçcs! 

1162 lırı>dır. Şartnamesi her gün komisyonda görülebilir 
.. S - İsteklileri~ tic_aret ~dasında kayıtlı olduklarına ·dair vesika 

gostermek mecburıvetındedırler. 
.. 8 -:- Eksiltmeye- iştirak edeceklerin 2490 sayılı kanunun 2 ve 

3 u~cu .maddelennde v: şartnamesinde yazılı vesikaları ile teminat 
ve. eklıf mektuplarım ıhale saatından bir s&ıat eve) komisyona ver-
mış bulunacakhırdır. (1502) 1-2696 

İLAN 
İdareleri İstan~ul levazım amirliğine ba "7Iı kıtaat hayvanatı için 

881 ton kuru otun kapalı zarfla eksiltmesi 3 temmuz 936 cuma günU 
saat o~be~ b~çukta tophanede satın alma komisyonunda kapalı zarf
la eks!ltmesı yapılaca1ctır. Tahmin bedeli 24668 liradır. İlk teminatı 
l~SO lıra ı_o ku.ruştur. Şartnamesi komisyonda görülebilir. lsteklilc
r~n kanunı vesıka_ları ile beraber !eklif mektuplarını ibale saatmdan 
bır saat evel komısyona vermelerı. (1385) 1-2532 

İLAN 
1 - Levazım Amirliğine bağlı kıtaat ve müessesatrn bakır kap

la~nın kalaylanma:ıı 13. temmuz. 936 tarihine müsadif pazartesi günü 
n~ saat onbc~te açık eksiltmeye konulmuştur. Şartnamesi eksiltme
nın Y?.pılacagı Ankara Levazen Aıpirliği satın alma komisyonunda 
her gun parasız görülür. 

. 2 - Kalaylana~k 22 ~alem bakır kabın tutarı 2560 lira olup te
mınatı muvakkatesı 192 lıradır. İtseklilerin 2490 numaralı kanunun 
2 ve 3 üncü maddelerinde istenilen vesikalarla birlikte teminatı mu
vakka~e makbuzla: 1 ile mezkOr gün ve saatte komisyonumuza gel-
melerı. (1457) 1-2615 

İLAN 
1 ~ Alpı~lluda teslim. e~il~ek üzere: 76 ton sığır etinin ıtapalı 

zarfla ıhalesı terı:muzun ıkıncı perşembe günü saat onbeşte Vizede 
yap.rlacaktır .• Eksıltmey~ girmek istiyenler ihale günü teklif mektu· 
bu ı_le kanunı belgelerını saat on dörde kadar komisyon reisine ver
melı ve sa~t onbeşte komisyonda bulunmahdır. 

2 -:- Sıgır etinin tahmin edilen fiatı 22 kuruştur. İlk teminatı 
1254 lıradır. 

_3. - Şartnamesi Vize satın alma komisyonunda her gUn görü-
lebıhr. (1375) 1-2512 

İLAN 
. . 1 - Karı: garnizon ihtiyacı 
ıçın 30000 kılo sade yağ kapalı 
zarf usuli ile 29.6.936 dan itiba
re~ eksiltmeye konmuştur. İha
lesı 21.7.1936 salı günü saat onda 
Karsta askeri satın alma binasın
da yapılac'lktır. 

~ ... • -~=-~====~ 

• a ıye • e tış 

muvakkat teminatı 1462 lira 50 
kuruştur. 

3 - Evsaf ve şeraitini gör • 
mek istiyenlerin hergün ve iha· 
leye iştirak edeceklerin belli za· 
mandan bir saat eveline kadar 
teklif mektuplarını vermek şar
tilc~ars koo:ıUıvnnA mu.,. ...... ~-

• 
ı anı 

eyetinden~ 
35 hra maaşlı Maliye Müfettiş Muavinliği için 18 Temmuz 

1936 tarihinde imtihan yapılacaktır. 
Aranılan şartlar şunlardır: A) Memurin kanununun 4 fincü 

maddesinde yazılı evsafı haiz olmak, B) 1 Kanunnsani tarihin
de 30 yaşından fazla olmamak, C) Mülkiye mektebinden (Si. 
yasal Bilgiler okulu), Hukuk Fakültesinden, Yüksek Ticaret ve 
İktısat mektebinden veya bunlara muadil derecedeki ecnebi 
mekteblerinden mezun olmak, D) Yapılacak tahkikat netice
sinde ahlak ve seciyesi müsait bulunmak. 

İmtihana talih olanlar 14/Temmuz/1936 tarihine kadar An
karada Maliye Vekaleti Teftiş Heyeti Reisliğine arı:uhalla 
müracaat edeceklerdir. Arzuhala şu evrakın raptr lazımdır: 
A) Nüfus cüzdanı ve adresi, B) Kendi el yazılariyle tercümei· 
bal hulasası (memuriyette bulunanlar milddet ve sureti hiz
metlerine dair resmi vesika rapted!ç~klerdir.) C) Askerliğini 
yaptığına dair resmf vesika, (askeflilde alakası kesilmemiş 
olanlardan orta ehliyetnameyi haiz. vvya ehliyetnamesi olmı
yanlar imtihana girebilirler, kazandıkları takdirde ancak nam
zed olarak kabul olunabilirler.) D) Mekteb şehadetnamesi veya 
tasdiknamesi, E) Sağlam ve yolculuGa mütehammil oldukla-
rına dair hilkümet doktorunun rapbru. 

Talipler yazılı ve sözlü olmı:ık üzere iki imtihana tfıbi tutu
lacaklardır. Yazılı imtihan Ankarada ve 1stanbulda ve D'\U· 

vaffak olanların sözlü imtihanı Ankarada yapılacaktır. .. _ 

1 - Maliye: A) Büdce (ihzarı, tatbikı, tasdik ve kontro1U) 
Muhasebci umumiye kanunu, hükümleri, B) Verp,i nazariyeleri 
ve usulleri, vasıtasız ve vasıtalı vergiler, (sedüllü vergiler, 
veraset ve intikal vergileri, istihlal;.~.,.üzerintlen alınan vergi· 
ler, gümrük, inhisarlar, harçlar) Türkjyedeki vasıtasız ve va
sıta}~ vergiler, C) Maliye Vekalet}•Jn merkez ve Vilftyetıer 
teşkılfitı, D) İstikraz nazariyeleri, tahvil, amortisman, TUr. 
kiye düyunu umumiyesi, 

• 2 - İktısat: istihsal, tedavül, na~id ve itibar, inkisam ve 
istihlak bahisleri) · 

3 - Mali ve ticari hesap, basit ~e mürekkep faiz, iskonto, 
faizli hesabr cariler, 

4 - Hendese: (satıh ve hacim mesahaları) 
S - Ticari usul defteri (esaslı ve pratk malUmat) 
6 - Hukuk idare, memurin muhakcmat kanunu, ceza mn

hakemeleri usulü kanununun tatbikat usullerine müteallik hü· 
kümleri, ceza kanununun memur suçlarına ait kısmı, kanunu 
medeni ve borçlar kanunu ile ticaret kanunlarının maliyeyi 
alakadar eden ahkamı, 

7 - Türkiyenin tabii ve iktısadi cografyası ve tarihi hak-
kında malfimat, " 

8 - Ecnebi lisan: (Fransızca, Mmanca \·eya tngilzceden 
biri). 

İmtihan neticesinde Müfettiş Muavinliğine alınanlar 3 sene 
sonra yapılacak ehliyet imtihanında muvaffak olurlarsa Mali· 
ye Müfettişliğine tayin edileç~kler ve bir sene staj için Av-
rupaya gönderileceklerdir. 1-2378 (1277) 

·tx1xITJ:r1x1xl:r1x1xIT1x1TIT1xIT.LxIT1yip::_x-rIT1T1x:E 
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Mavi ve Ozalid kağıtları üzerine 

MAL SAHİBİ VE KİRACILARIN 
NAZARI DİKKATİNE 

Ankara Belediye Reisliğinden : 
Kiraya verilen ve verilmek istenilec 

gayri menkuller için yapılan mukaveleler
den müddeti hitam bulanlar ile mukavele. 
yıyapmamış olanlar 20 temmuz 936 ta-
rihine kadar Noterlikçe tasdik edilmiş mu
kaveleyi yapmış olmaları lazımdır. Bu 
müddetten sonra umumi surette yaptın· 
lacak kontrolda mukavele göstermiyen 
mal sahibi ile kiracılar cezalandırılacflk-

lardır. (1510) 1-2699 

.. t\.nl\.ara Valiliğinden : 
1 - Ankaranın Kızılcahamam ilçesinde hududları şartnamede 

yazılı Eldelek ormanının Karapınar, Hasankaya ile Kavaközü köyü 
civarındaki Bektaşdağı Devlet owıanlarında 75-196 metre mikaba 
muadil 81 adet Devrik çam ağacı 20 gün müddetle açık arttırmaya 
konulmuştur. 

2 - Arttırma 17 - 7 - 936 cuma günü saat 15 de Ankara Orman 
MJdürlü wünde yapılacaktır. 

3 - Beher gayri mamul metre mikabı 300 kuruştur. 
4 - Muvakkat teminat 16 lira 92 kuruştur. 
5 - Şartnamede ve mukavele projesini görmek istiyenlerin bu 

miıddet içinde her gün Ankara Orman Müdürlüğüne ve Kızılcaha-
mam Orman idaresine mllracaat edebilirler. (1515) 1-2710 

Aııkara Valiliğinden : 
1 - Ankaranın Kızılcahamam İlçesinde hududları şartnamede 

yar.ılı Taşlıtepe. Kanlıpınar, ve Karanhkdere, Kiriş, Tt''Pl" d ... vlet 
orman kıtalarmd:ın 162-292 gayri mamftl metre mikab;ı I 237 
adet Devrik çam ağacı 20 gün müddetle açık artbrmaya ko • ..ılmuştur. 

2 - Arttırma 17 - 7 - 936 cum. günü saat 15 de Ankara Or.nan 
M J iu•lüğünde yaf-ıl.ıcaktır. 

3 - Beher gayri maıoiil metre mikabı 300 kuruştur. 
4 - Muvakkat teminat Z6 lira 50 kuru,tur. 
•, - Şartname ve mukavele projes~ni görmek istiyenlerin bu 

müddet içinde her gün Ankara Orman Müdürlüğüne ve Kmlcaha-
mam orman ldaresint: müracat edebilirler. (1513) 1-2708 

Ankara V aliliiinden : 
--····-· w ..... ,...., ............... ;n, "!rcıınıuc uuuuaıarr şartnamede 

YL.ıh Saın. Kar:ıhanf.agı, Burte:ı deresi, Kök kaya, Düz çam, Süley
man tepe, ve Karlık Yemiıcn: Kök dere devlet ormanlarında ?.94-442 
metıe m:kaba muadil 202 adet devrik çam ağacı 20 gün müdd tle 
açık arttırmaya konulm;uıtur. 

2 - Arttırma 17 • 7 • 936 cu'lla günü saat 15 de Ankara Orman 
.Mu,· rlii~ii"lde y~ pılı\caktır. 

3 - Beher gayri ır:::.mOl metre mikabı 300 kuruştur. 
4 - Muvakk;ıt tcrn:nat 66 lira 25 kuruştur. 

. 5 - ~a~tnanıı- ve mukavele pıojesini görmek i11tiyenl ... rin bu 
nıuddet ıçınde her gün Ankara Orman Müdürlüğüne ve Kızılcaha-
mam Orman idaresine müracaat edebilirler. (1511) 1-2706 

Ankara V afiliğinden : 
1 - ~nkaranrn Kızrlcahamam ilçesinde hududları şartnaıııede 

yazılı Lıman. ve Akça Derbent devlet ormanında 183-702 gayri ma
mul metre mık5ba mua~il 189 adet Devrik çam ağacı 20 gün müd
detle açık arttırmaya konulmuştur. 

2 - Arttırma 17 - 7 • 936 cwna günü saat 15 de Ankara Orman 
Miidürlüğünde yapılacaktır. 

3 - Beher gayri mamBI metre miklbı 300 kuruştur. 
4 - Muvakkat teminat 41 lira 33 kuru§tur. 
\ - ~a.-tname ve ~.dcuele projeaini görmek istlyenl:rin bu 

mü-Met .çinde her gi1a Aakara Orman Müdürlüğüne ve Kmlcaha-
.ımım Orman idaresine müracaat edebilirler. (1512) 1-2707 

Ankara V 8Jiliğinde11 : 
1 - Ankaranın Kızılcahamam ilçesinde .hududJarı prtnamede 

yuıb Ktlrt ~%arı, Kapı kıran, Sazak, Tepepınar, ve Derbent, Tek
ir~ deresi, Kı!azh devlet omıanlarında 152 - 307 gayri mamul metre 
m.klba muadil 218 adet Devrik çam ağacı 2 Ogün müddetle açık arttır
maya ko:ıulmuıtur. 

2 - Arttırma 17 - 7 ı.. 936 cuma günü saat 15 de Ankara Orman 
MiHürlütünde yapılacaktır. 

3 - Beher gayri maınul metre mikibı 300 kuru,tur. 
4 - Muvakkat temiaat 34 lira 27 kun.ştur. 

•. 5 - Şa!1name ve mulrnvete proiesini görmek istiyenlerin bu 
'Duddet ıçınde her gün Ankara Orman Müdürlüğüne ve Ktzılca-
hamam Orman idaresine müracaat edebilirler. (1516) 1-2711 

Ankara Valiliğinden : 
1 - Ankaranın Kızılcahamam ilçesinde hudutları şartnamede 

yuılı B?z~lan. E• ··~ıjı aya devlet ormanlarında 87-236 gayri moımftl 
metre mıkiba mua ıl 72 adet Devrik çam ağacı 20 gün müddetle a
çık arttırmaya konulmuıtur. 

2 - Arttırma l7 - 7 .. 936 cuma güuü saat 15 de Ankara Qrman 
Mıidürlü~ünde yapılacaktu. 

3 - Beher gayri mamOI metrt. mikabı 300 kuru~ur. 
4 - Muvakkat teminat 19 lira 63 kuruştur. 

.. ~ - Şa~ame ve mwr .. ele proi~sini görmek istiyenlerin bu 
muddet içınde her giin Ankara Orman Müdürlüğüne ve Kmlcaha-

"mam Orman idaresine 111üncaat edebilirler. (1514) 1 2709 

İzmir Belediyesinden ( 
.. HaV:- Gazı Fabrika11~ 93~ yılı ihtiyacı için ve her topu doku% 

yuz elli kuruştan otu% 1ekız bın dokuz yüz iki lira 50 kuruş bedeli 
muhmuaenle dört bin doban beş ton Zonguldak zero dis lave ma
den ka.lril bq Wtipikteld §3.rtname veçhile 14.7.936 salı günü ıaat 
16 da bpa~r zarfla ihale edilecektir. İttirak için 2918 liralık mu
vakkat temınat makbuzu veya banka teminat mektubu ile 2490 sayılı 
kanunua tarifi dairesinde buırlanmış teklifler o gün 1aat on bete 
kat!~ J~~n_ba.JkanJıiımı_verilir. (1803) 1-2695 

ULUS 

PLAN KOPYALARI süratle yapılır 
Halil Naci Mıhcıoğlu ticaretevi 

6 AV 6 
Vade 

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

Derincede "On bır bin üç yüz kırk sekiz lira kuk kuruş., keşif be
delli altmış, Tütiin çiftliğinde "On dört bin ücyüz seksen bir,, lira 
kırk kuruş keşif bedelli altmış, .. Arslan beyde yedi bin beş yüz 
yetmiş bir lira on kuruş keşif bedelli otuz göçmen evi inşaatı ayrı 
ayrı kapalı zarf usulile eksiltmeye çıkarılmıştır. 

Şartname, keşif evrakile buna müteferri diğer evrakı ellişer ku
ruş mukabilinde Kocaeli bayındırlık direktö~lüğünden alabilirler. 

MuvaKkdt teminat: 

Derince de sekiz yüz elli bir lira on üç 
kuruş 
Tiitün çifliğin<le lıin yetmiş sekiz lira 
altmış kuruş 
Arslan Beyde: Beşyüz altmış yedi lira 
seksen üç kuruş 

İstekliterin ticaret odasına kayıtlı bulunması ve bu gibi işleri 
yapmış bulunduğuna dair resmi vesaik ibraz etmesi ve matbu nu
munesine göre tanzim edilecek beyannameyi doldurarak ihale gü
nünden en az sekiz gün evvel ibraz ile fenni ehliyet vesika almış 
olması lazımdır. 1-2672 

KREM BALSAM1N 

Kumr~l, S~rı~ın, Esmer.her tene tevafuk eden yegane sıhhi ~ 
kremlerdır. Cıldı besler, Çıl, Leke ve sivilceleri kamilen izale -;.~ 
eder. Yarım asırdanberi kibar mahfellerin takdir ile kullan
dıkları sıhhi güzellik kremleridir • 

KREM BALSAMİN 4 ŞEKİLDE TAKDİM EDİLİR 
1 - Krem Balsamin yağlı gece isin penbe renkli 
2 - Krem balsamin yağsız gündüz için beyaz renkli 
3 - Krem Balsamin acı badem gündüz için beyaz renkli 
4 - Krem Balsamin acı badem gece için penbe renkli. 

İNGİLİZ KANZUK ECZANESİ. 
Beyoğlu - İstanbul 

Açık eksiltme ile alınacak {35) ton Maz 

Sıhhat ve t~timui . 1ua ven et Vekal 
ANKARA MINTAKASI SITMA 

MÜCADELE REiSLiGIUDE 
ı - Ankua Sıtma mücadele mıntakası için muharmcn be 

( 4550) lira olan ve evsafı §artnamede yazılı bulunan a beşer k 
luk tenekeler içinde (35) Ton Mazot açık eksiltme le alınacak 
İhalesi Temmuzun yedinci salı günü saat on üçte Anlıra Sıtma 
cadele Riyaseti binasında yapılacaktır. 

2 - Muvakkat temınat akçesi yüzde (7.S) olup ta'nlerin i 
saatm<lan bir saat evveline kadar teminat akçelerii veya 
ka mektuplarını uygun surette Sıtma mücadele i Muhsipliğine 
meleri lazımdır. 

3 - Alınacak mazotun şartnamesini görmek ve anmak için 
kara mıntakası Sıtma mücadele reisli ine m r c t e melidir. 

(1444) 1-2599 

Anl~ara Yüksek Ziraat 
Enstitüsü Rel~törlü~nde 

ı - 16-7-936 tarihinden Mayıs 937 sonuna kad r 0,5 aylık 
kara Yüksek Ziraat Enstitüsünün 530 - 580 talebe ılel20 - 140 m 
tahdeminin sabah, öğle, akşam yemekleri eski artamede bir 
tadilat yapılmak suretile yeniden eksiltmeye konm tur. 

2 - İhale Yiıksek Enstitü binasında ihale komi.,onu taraf 
dan 13-7-936 pazartesi günü aat 16 da yapılacaktır. 

3 - Muhammen bedel 109056 lira olup muv kka teminat tek 
edilecek miktar üzerinden % 7,5 dur. 

4 - Daha fazla izahat ve parasız şartnameı;ini · mak 
rin Enstitü Dliı"e Müdürlü üne müracaatları. (150) 

_____ .,. 
Bozeaada Şarhaylığındar. 

1 - 27SOO lira ke ifli içmesu yolları in at palı zarf us 
eksiltmeye konulmuştur . 

2 - Eksiltme 16 - 7 - 936 perşembe güniı sat 16 da Bozcaada 
tediyesinde Daimi Encümende yapılacaktır. 

3 - Taliplerin, kanunen aranması icabden vesaikle beraber 
gibi işlerde çalışmış ve muvaffakiyctle bitir iş olduklarına dair 
mi evrakı haiz bulunmaları lazımdır. 

4 - Teklif mektupları 16 • 7 - 936 perşenbe günü saat 15 den 
ve] Bozcaada Şarbayhğına verilmiş bulunac .. <tır. 

5 - Muvakkat temınat akçesi 2092 lira 51 kuruştur. 
6 - Şartname ve projeler 150 kuruş beddle Bozcaada Beledi 

sinden satılır. Taliplerin adreslerine posta ie tediyeli şartlı gö 
rilir. (3413) 1-2644 

M. l\f. Vekaleti Deniz Satınalm 
Komisyonu Reisliğinded 

1 - Tahmin edilen bedeli ene çok 134.00\, lira ve ilk teminatı 
7940 lira olan 10 bin ton .raden kömürünün ppalı zarfla mil• 
aaar 10-7-936 cuma ci nü saat 14 te Ankarada ı~· M. Vekaleti 
sında -·apılacaktır. 

2 - Şartnamesi (670) kuruş mukabilinde, fsta1bul'-da Deniı 
vazım Satınalma komisyonundan, Ankarada M. Vekileti De 
Merkez S~~rnalma komisyonundan verilmekteuir. 

~ :-- Munaka~aya gireceklerin, 2490 sayılı kanunun hiıkuınl 
dahılınde ve tayın olunan günde saat on üçe kadar zarflarını ko 
yona vermeleri lazımdır. (1405) 1]2566 

Adana Belediye Reisliğinden~ 
2.00 ~ira ay.hk ü~retle Adana Belediye Mimarlığı münhaldir. 

teklılerın vesıkalarıyle milracaat eylemeleri ilan olunur. (3575' 
1-2720 • 

Metfıur 

Garvens 
Baskülleri 

Wülf el tulumbaları 
vekili.: Cemil Tahir, Galata 

Agophan 
1-2639 

Jandarma Genel Komutanlığı Ankar 
Satınalma Komisyonundan 

Aile yanında 
BİR BAYANA 

Kiralık ODA 
Havuz başında 

Müracat: Abdi Nuri 
Merkez Bankası Tel: 3736 

1-2747 

ZAYi 
Ankara kız lisec;inden aldığım 

tasdiknameyi kaybettim. Yenisi
ni alacağımdan eskisinin hükmü 
olmadığını itan ederim. 

Hasibe Jale 
1-2753 

DİKKAT 
Tanmmıt fransızca muallimi 

BİTİ Ankaradadır. Ders almak 
istiyenler perşembeden maada 
hergün Yeni,ehir Tuna caddesi 
Yiğitkuşun sokak No. 15 e bq- ı 
vurmaları. 1-2746 

İmtiyaz sahibi ve Başmu· 
harriri Falih Rıfkı ATAY 

Umumi Ne,riyatı İdare 
eden Yazı ltle.ri Müdürü 
Nasuhi BAYDAR 

Çankırı caddesi civarında 
Ulua Basımevinde basılmı§tır. 

cak~ı;:- Aşada Çeşit, mtkdar, tahmin bedeli yazılı eşya hinlarında yazılı ıün ve saatta •tm al 

2d- Şartn~eler her çefidin hizasında yazılı para kar1ılıtında; yazısız olanlar parasız komi• 
yon an alınabılır. 

3 - .E.kail~eye gi~ek is~iyen!erin tartnamede yazılı vaktinde teklif mektubunu, açık eksiltnt~ 
pazarlık ıçın de ılk t~mınat ve ıstenılen belgeleri komisyona vermit olmaları. (1473) 
CİNSi Mıkdarı Ahı Tahmini İlk teminat. Şartname İhale 

uıulil L. Kr. L. Kr. Bedeli tarihi. Gün. S. 

Mobilya 345 Tane 
Kaput kumaşı 46279 metre 
Kışlık El. kumaş 23000 .. 
Yazlık El. kumaş 163000 ., 
Yatak bezi kılıflık 47000 ,, 
Camasırlık bez 170100 .. 
Tıbbi Ecza. 40 çeşit 
Komprime kinin 300 Kg. 
Etüv 5 Tane 
Velense 184 ,. 
Battaniye 4000 ., 
Matra 11000 .. 
Zencirli yular 1785 .. 
Naftalin 1000 liralık 
Gebre 3073 Tane 

Kapalı ZA 

" 
" " ,, ., .. " .. . 

Açık eksiımıe 
Kapalı Zarf 

Aç;k ek~0

iltme 
Kapalı zarf 

,, u 

Açık eksiltmo 
pazarlık 

" 

12677 o 
2 60 
2 42 
o 47 
o 36 
o 24 

2400 o 
31 50 

5250 o 
10 o 
7 50 
1 25 
2 50 
o 35 
J 17,S 

9SO 
7266 
4033 
5080 
1269 
3061 
180 
708 
393 
138 

2250 
1031 
334 

15 
40 

L. Kr. 
78 153. 11-7-36. cumartesi ı 
27 6 2. 13-7-36 P. ertesi 11 

50 
o 

80 
o 

75 
75 
o 
o 

25 
69 
o 

34 

2 78 13-7-36 " ı• 
3 84. 14-7-36 Salı. t1 
o o. 14-7-36. .. ı• 
2 5. 15-7-36 Çarı. ıl 
o o. 15-7-36 .. ı• 
O O 16-7-36 Perş. ıt 
o o 16-7-36 " ı• 
O O 17-7-36 Cuma. ıl 
1. 50. 17-7-36 ., ı.f 
O O. 18-7-36 cumartesi 10 
O O 20-7-36 pazartesi ı• 
o o 20-7-36 ıs 

o o 20-7-36 " ı5 

1 YENi ) SİNE.MALAR 
BUGON BU GECE 

935 - 936 Mevsiminin En Parlak filmi 
SEREN AD 

BUGÜN BU GECE 

Yeni mevaim dolayısiyle fevkalade 

yahut heeycanlı iki büyük film birdeıa 
BiTMEMiŞ SENFONiNiN SONU 

NILS ASTER _PAT PATERSo~· ı - KAN o ,. S,7._ .. 0 T -s•.-..alll'' 
:ıalan Şarttır. Aynı zamanda bu eıaül'°' 

Atki, hiaai, müzik&I nefia bir tahea& il uz bin liralık bir binanın inşaatini mg.. 

1 ·Temmuz • 936 dan itibaren aineına lardaına dair resmt fen heyetlerinden veri)\ 
batla nmışımeğe mecburdur. (1517} ı-274ı 


