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Başbetlı·e 

BOGAZLAR 
E.velki gün ve dün Moıkova' -

dan gelen telgraflar devlet gaze
leıi lzveıtiya ile parti gazeteıi 
Pravda'nın boğazlar konferanıı 
hakkındaki baş yazılarım hulua 
etmekte idi. Matbuatta ajanı teb· 
liğlerinin manzarasını görenler
den, adeta iki dost memleket ara· 
sında s'yasi bir ihtilaf münakaşası 
olduğu hissine kapılanlar olmuş· 
tur. Fakat, gene aynı yazıların oku
nuşu, bu hissi, kendiliğinden gi -
dermiftİr. 

Çünkü nihayet mesele nedir_? 
Yeni h5.diseler, muahede garantı
lerinin boğazlar emniyetine kafi 
olmadğmı isbat etti. Dostlarımız 
bu noktada bizimle aynı fikirde
dirler. Boğazlar .emin olmazsa 
kimse kendini emniyette hissede· 
ınez. Dostlarımız dahi böyle dü
tünmektedirler. Boğazlar davası· 
nm, Karadeniz devletlerinin em· 
niyetlerini ve dış denizlerle mü
nasebetlerini yakından ilgilendir
diğine biz de onlar kadar tüphe 
etmiyoruz. Boğazlar tahkim edil· 
ınek ve onların emniyet ve 
hürriyeti Türkiye devleti tara
fından müdafaa edilmek :li-
2nn gelir. Bu noktaya da 
Montrö'ye gelen devletlerden hiç 
biri söz götürür bir itirazda bulun
nıuı değildir. Konf er anı tolandığı 
zaman, elde müzakere edilecek bir 
teklif bulunmalı idi. Bu teklifi ha
zırlamak da tabii olarak Türki.yeye 
düttü. Fakat, yeniden tanzim edi
lecek .tatünün içinde karıtık tek
nik meseleler, Karadenizle tica -
ret temaımda bulunan her devleti 
ali.kalandıran hukuk itleri, yeni 
emni,.et rejiminin aerektirdiii 
takyitler ve hükümler münak&§& 
olunduiu ıırada, bir takım görüt 
tezadlarının meydana çıkacağına 
da ıüphe yoktu. 

1ıte biz, dost devlet gazeteleri
nin yazılarını, boğazlar dava.sına 
veya Türkiye - Rusya münasebeti
ne aid bir polemik değil, tef erru· 
at münakatalarının basit bir aksi 
gibi telakki etmekteyiz. 

Fazla gördüğümüz fıkralar, 
meaeli, PravJa'nın Türkiyenin, 
Ruıya menlaatlerini gereği gibi gö
zetmediği veya l:zveıtiya'nın, bi
zim telılillerimizin Ruıya'ya kar
tı cloıtça olmadığı tarzında yersiz 
ve lüzumauz dütüncelerini kalıp· 
lamıı olanlardır. Hele buna sebeb 
olarak, Türkiye politikası üzerin
de bazı harici cereyan tesirlerin
den babıolunmaıına, sarsılmaz bir 
doatluğun bütün samimiyeti ile iti· 
ra zetmek iıteriz. 

lnkıliblarımızın güç zamanla
rı geçmiıtir. Gerek Savyetler Bir· 
liği, gerek Türkiye kendi araların· 
daki yakın dostluğu ihlal edecek 
bütün teıebbüs ve telkinlere karıı, 
iç ve dıt vaziyetlerinin en buhran
lı zamanlarında !:ayıdsız ve şart
sız mukavemet etmişler2·... 1-:cr 
iki inlulab istikrar bulduğu, her 
iki d_ vfet l:~r.<li hG .. :.; -· ' :'!rini ve 
müıterck :eahhüdlerini tamamen 
müdafaa edecek lmdrette bulur 
dul.:.:.rı, ve b:•laasca ::.:·- · 
dostluk, kendileri için olduğu ka
dar, Yakmşark sulhu ve dünya 
emniyet davası bakımından büs -
bütiin ehemiyet aldığı bir zaman
da, böyle tereddüdlere düşmenin 
hiç bir manası olmamak gerektir. 

Savyetler Birliği ile ve Karade
niz devletleri ile Türkiye arasında 
bir boğazlar meselesi yoktur. Türki 
ye'yi en yakından, Karadeniz dev
letlerini de yakından alakalandı
ran bir boğazlar emniyetsizliği me
selesi vardır. Türkiye kontrolu al· 
tında bulunmıyan boğazlar ser
bestliğinin ilk neticesi, dahili harb 
Jarla boğutan inkılap Rusya.sına 

kar,ı, bütün Karadeniz sahilleri 
boyunca bir ecnebi mücadele cep· 
hesinin teeııüs etmesi olduğunu 
acı hatıralarla biliyoruz. Boğazlar 
emniyetsizliğinin iztırabını Lenin 
ve Atatürk inkılabcıları, ikisi bir 
arada ve bir zamanda tatmışlardır. 
Biz Marmara'da emin oldukça, 
Karadeniz Savyetler için bir emni
yet denizidir. Yeni boğazlar reji. 
mine aid hükümlerin münakaşa
sında asla gönlümüzün yatmadığı 
saki\t cihet, Türkiye ile Rusya ara
sında, türk - rus yakın ve sıkı dost
luğundan gayri her hangi bir mü· 
nasebetin en uzak istikbal için da· 
hi, tevehhüm edilmesine mahal 
verilmesidir. Bu cümle üzerinde 
ısrar edelim: Çünkü lzvestiya ile 
Pravda'nın Montrö münakaşaları 
içinden intihab ettikleri meseleler, 
aksi bir ihtimal olmaksızın, mese
le diye ortaya atılamaz. 

Arkadaşlarımızın Moskovada 
Rusya emniyeti düşüncesinin Tür
kiye emniyeti düşüncesinden asla 
üıtiın tutulmadığını bildiren satır
larına teşekkür ederken, boğazlar 
miıdal aasının, Ankara ve Mosko· 
va'da biribirinden. ayrılmıyan iki 
müşterek emniyetin başlıca maddi 
dayançlarmdan biri olduğunu 
zikretmek isteriz. 

Hariciyelerimizin başında bu
lunan iki arkadafın, Montrö'de, 
fU esnada bir masa başında ko
nuştukları teferruat c ı ·alarmın 
sütunlarıtıızda münakaşa edilme • 
sini lüzumsuz buluyoruz. İki hü
kümde birleşelim: Boğazlar emni
yet nizamı teessüs etmelidir, bir; 
Stalin Rusya'sı ile Kamalist Tür
kiye araaında yakın ve aıkı dost · 
luktan gayri bir münasebet nizamı 
olmıyacaktır, iki! .. 

Falih Rıfkı AT AY 

Vahdet Nuri 
konseri 

Dünkü cumartesi günü saat beşte 

müzik öğretmen okulu konser salonun
da Bayan Vahdet Nuri tarafından bir 
teganni konseri verilmiştir. 

Monteverdi, Pergolesi, Schubcrt, 
Brahms, Respighi, Bizet'den parçalar 
söyleyen Vahdet Nuri dramatik mezo 
sopran karakteriyle yüksek bir ses kül
türü göstermif ve şiddetle alkışlanmıı· 
tır. Viyana yüksek müzik akademisi 
şan ve opera şubesinden geçen aene me· 
zun olmut olan Vahdet Nuri ile yurdu
muz Nimet Vahid ve Nurullah Şevket
ten sonra üçüncü kıymetli bir ı:es ele -
manı kazanmış oluyor. 

Türk operasının m~stakbel yıldızını 
hararetle tebrik ederiz. 

Dün muvaflakiyetli bir konser veren 
değerli sanatkarımız Bayan Vahdet Nuri 

ADIMIZ, ANDIMIZDIR HER YERDE 5 KURUŞ 
_sa a sen 2LEE ez __ a &!!±SEL .m : L!±E! _ 

M ontrö ;koni eransı 
On güne kadar biteceği 

umuluyor 

Heyetler., başlıca 
noktalar üzerinde 

anla~tı 
Montrö, 4 (A.A.) - Anadolu 

A.iansının hususi muhabirinden: 
Montrö konferansının on güne 
kadar bitmesine muhakkak naza
riyle bakılmaktadır. Bir iki nokta 
müstesna olmak üzere başlıca 
noktalar üzerinde heyetler arasın
da anlaşma hasıl olmuştur. lng.i • 
lizler muaddel bir konvalsiyon 
projesi vereceklerini teknik komi
teye bildirdiler. Umumi toplantı 
pazartesi yapılacaktır. 

Basbakan inönüne , 
Haydelberg üniversitesi
nin «iktısad bilgileri fahri 

doktorluğu unvanı» 

verildi. 
Haydelberg. 4 (A.A.) - Kuruluşu

nun 550 inci yıl dönümü dolayısiyle, 

Haydelberg üniversitesi Başbakan İs· 
men İnönü'ne iktisad bil~ileri fahrt 
df)ktorluğu iinvanmı vermiştir. Bunun· 
la liniversite İsmet İnönii'niin şahsiye
tinde bi.iviik bir askeri: ve devlet sefi· 
nin sııdrk hir iş arkııdaşı olarak mille· 
tine veni bil" vol ac;ıon ve ulus tarihin· 
ele aöriilmf'mi~ bir \·;;\tür TÖnesarıo;ına 

götiirmihı olan veni Türkivenin kuru
cul:lrınr\ıon birini sel~mll'maktadrr. 

Pröf esöı· Pikcır 
Bugün otuz bir bin metre 

yüksekliğe çıkış 

tecrübesini yapacak 

-

.. 

Bugünkü teknik tekemmüllerin hiç 
birisine el sürmeden, balonun ilk icad 
edildiği devrin iptidai vasıtalarını kul
lanrak (Hidrojen) i ısıtmak için tazım 
gelen harareti Monğolfiye'de olduğu 
gibi saman dumanından değil, güneşin 
neşrettiği hararetten alarak gökyüzü
nün ucubucu görünmiyen noktlarma 
yükselmek ... 

İşte bugün profesör (Piccard) 
ile arkadaşı mühendis (Maks Cosyns)· 
in yapmak istedikleri tecrübenin esası 
bu .. 

Bu çok meraklı tecrübe Brüksele pek 
(Sonu S. inci sayfada) 

Yeni çocuk 
diplomaları 

bakıcılarına 

dün dağıtıldı 

1H ekteb bu devre ile beraber altı ııı lrla 
kırk bes mezun vermis ol11ınktadı.r , , 

lJ. fllm,i T arhan çocıık h3ktcılart mr?.a diplonıalal'tm <lağttrrkeır • 
\"e mezunlar bir arada 

Çocuk Esirgeme Kurumu Keçiören 
ana kucağı çocuk bakıcı mektebinin bu 
seneki ml"zunlarına diploma verme tö

reni dün saat 16 da Çocuk Esirgeme 

kurumunda seçkin bir davetli kalabalığı 
önnüde yapılmıştır. 

Toplantıyı kurum adına açan Bur
sa mebusu Dr. B. Galip; Çocuk Esirge
me kurumunun en büyük gayelerinden 
birinin türk çocuğunun sıhi ve fenni e
saslara göre yetiştirilmesi olduğunu: 

yakın tarihlere kadar bağırsak ve mide 
hastalıkları gibi bakımsızlık ve bilgisiz
likten doğan hastalıklarla çocuklarımı· 

zm yarısından fazlasının öldUğünü; bu· 

gün başta Sıhiye vekaleti olduğu hal
de bütün sıhi ve içtimai teşkilatın ilk 

hedefinin çocuk ölüm nisbetinin azalu 
ması olduğunu ve bu gayeye varılma yo 
!unda l.mlunduğunu söyliyerek kurumu• 

bu yolda bir hizmet olmak üzere çocuk be 
(Sonu 2. inci saytada) 

DÜNKÜ FUTBOL MAÇLARJ 

Bı1ck:ı.y 
' takımını 

Eskisehiı· _, Dentirspor 
yendi 

1\1 isaf irlerimiz hu o·iin 
~ 

Aıılcaragücü ile 

kaşılaşac 
.- ...... --~ 

...... ~~ 
~ 

.... 
" . 

: . . ,. . . . 

Eskişehir kalecisinin bir kurtarr$ı 
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~ 

Anl{ara şamıliyoııu 
tam saat. 17 d1' 
ak: lardır 
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( Yazr~r 2. inci savlamrzdadır.) 
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Yeni cocııli 
-'I 

diplomaları 

bakıcılarına 

diin dağıtıldı 

M ekteb bu devre ile beraber altı yılda 
kırk beş ınezun vernıiş olmaktadır 

( Ba~r ı. inci sayfada) 
kımı mektebıni 6 senedenberi faaliyette 
bulundurdugunu ve bu sene de bundan 
iki hafta cvel yapılan imtıhanlar netice
sinde 7 talebenin diploma almak hakkı
nı kazandığını söyliyerek kuruma hayat 
ve yaşama imkanları veren Büyük Ön
der tAatürke; Başbakan İnönüne, aziz 
hükiımetimize ve özverili türk milletine, 
kurum adına şükranlarını bildirdi. 

Törende bulunan Gümrük ve inhi
sarlar bakam B. Rana Tarhan mezun 
Bayanlara diplomalarını dağıtarak Üzer
lerine aldıkları yurd işinde başarılar di
ledi ve kendlierini tebrik etti. 

Bundan sonra mezun Bayanlardan 
biri arkadaştan adına şunlan söyledi: 

" ... Mektebimizin diploma merasimi 
münasebetile meslek duygularımızı ar
zetmemize izninizi dileriz. 

İki sene çalıştığımız mektep hayatı
mızda sevgili yurd yavrularına yüreği• 
rnizden CO§an en derin bir anne şefkati 
ve sevgisiyle onlara bağlandık. Onları 
yarının en parlak nesli, çocuktan yetiş-

tirmek emelini ve iştiyakını bize bahşe
den bu kuvvetli duygutann bizde varlı
ğını gösteren ve buna amil olan mekte· 
bimizile ulus yavrularının, çocuk değe
rinin yüksek anlamını anladık. Bize ye· 
ni bir meslek, yeni bir hayat bağışlayan 
Anakucağı müessesesile Çocuk bakıcı 

mektebinden aynldıktan sonra bize ve
rilecek ülkenin kutlu ve büyük ödevini 
ülkü bilerek canla başla başarmayı en 
uvkli bir vazife bildik. 

Bizde tam ruh istirahati bunları hak
kile yaptığrmız zaman başlıyacaktır. Bü
tün bunlar bizim damarlarımıza işlemiş, 
iliklerimize sinmiş olan tükenmiyen bir 
varlıktır 

Ey bize bu tükenmez günü veren 
ülke 1 Biz türk kızlan söz veriyoruz: 
En buhranlı ca~Jar. ve en korku verici 
daki1rnlarda bağrımız ve anlrmız acık o
larak ilerive. her srün hira-ı d;:ıha il .. rle
mek fikrile atıfacai7Tz Fu ~onsuz doiYu
sunun cl,.vamını istPr1ii'1İ"l"İ7., h.,tisrnı 

Bihlograf ya 

VARLIK 

Varlık 1 temmuzda çıkan 72 numa
ralı sayısiyle üçüncü yılını bitiriyor. 
Üç senedenberi hiç şaşmamış bir inti· 
zamla ve münderecat zenginliği i1e çık
mış ve türk edebiyatının en yeni isim
lerini, şair ve hikayeci1erini hediye et
miş olan bu mecmuanın son sayısı da 
her sayısı gibi bir çok değerli yazılan 
ihtiva ediyor. Yaşar Nabi'nin (Köylü
yü okutmak için) baslıklı müsahabesi 
ile başlıyan bu nüshada Nahid Sırrının 
Ankara resim sergisi hakkında bir etü
dü. Burhan Bel~e'nin tercüme ettiği 
(Ankara)dan bir parça, Naci Kumun 

milli mücadele esnasındaki mevzii kı· 
yamlar hakknıdaki bir tetkiki, Cevdet 
Kudretle Cemil Senanın felsefe yazıla

rı, Fikret Saygonun gençliğe dair bir 
yazısı, Resad Cemal1e Hamid Macidin 
son kitab1ara dair makaleleri, Gaffarın 
rus edibi Cekoftan tercüme ettiği bir 
hikaye ile Refikin (Kan) adlı hikayesi 
ve Vasfi Mahir, Fuad Ömer ve Sürey
ya Bavdarp,ilin s.iirleri vardır. Saba
had<lin Alinin (E ;rler) acllt piyesinin 
tefril·<>sı rlf'V<'m ettii.H gibi N.,hid Str
rrmn (S .., lf'rlrlin Bevin dam"rlı) isim
li biiv"ik hil··,.e "rıin ili~ krı:mı da ene 
bu n·;.,,'1:ı'lrn rrı··n~e .. ,.,..,h ar:ısınch bu-

1"'1!'1::ıl tıı ve avnr ürün'"Ü vrlrn fihris
ti ilA ·e o~ r"'k verilnı,.lctı-rlir. T"'rlı r 
munta"'lMen tr>Hı, etrr•l,..rini b"it"ln n
kuyucularımr.,.a bHh sa tavs"ve ederi?: 

1 
beklemediğimiz yurd güneşi 1 Sana da 
söz veriyoruz: En mutlu ve en kutlu 
ı:,aadetleri bulduğumuz izinde yol ala -
raK yürüyeceğiz 1 Ne mutlu bizlere ki, 
şt:reflendirmek lUtfunda bulunduğunuz-
1arı siı:lere teşekkürler ederken kallı"· 

mizdc büyük bir kıvanç hissediyc.ınu. 

Bizi yetiştiren ülkeye olgun yürekler 
halinde bağx~layan yüce Çocuk Esirge
me Kurumuna en derin ve en c.ın l.ın 
minnet \'t' şiıkranlanmrzı bir kere de 
burada c..r.mayı en kutlu borç biliriz.,, 

Kurumdan bu sene mezun olan Ba
yanlar şunlardır: Ayşe Yıldız, Ayıs( Ak
gül, Ruşen Orlu, Süheyla Pınar Ma
cide Sevi.m, Münevver Çetin, Gi.ıl l:ıne 

Günay ... 
Bu grup mezunlarile beraber mek

tepten simdiye kadar 45 Bayan mezun 
olmuştur. 

Çocuk: esirgeme 
kurumunun bir 
aylık yardımları 
Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Mer· 

kezi; 1. 6. 936 tarihinden 1. 7. 936 tari
hine kadar 2560 çocuğa yardım etmiş
tir. 

Bunlardan 573 hasta çocuk ve anne 
Genel merkezin polikilniklerinde bakıl
mış ve tedavi edilmiştir. 

Aynca Diş bakımı evinde de 621 ço· 
cuğun di§leri bakılmış ve tedavi edil
miştir. 1050 çocuk ve anne Genel Mer

kezin banyolarından istifade etmiştir. 
Süt damlasından her gün 124 çocu

ğa süt verilmiş ve bir ayda yekGn ola
rak 2005 kilo bedava süt dağıtılmıştır. 

Zayıf okul çocukları ve çocuklu an· 
neler !çin Genel merkezde açılan aş
haneden hergün 186 çocuklu anneye sı
cak öğle yemeği verilmiştir. 

Yardım için Genel merkeze başvuran 
6 yoksul yavruya para yardımı yapıl-

mıştır. 
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KIZILAY A ÜYE YAZILMA 1 
HAFTASININ BAŞIDIR 1 

1 Hayır müesseselerimizin en de
., ğerlilerinden olan Kı:ulay, bu yıl 1 
.. 
1
i üye yazılma haftasını 11-19 tem- ~ 

muz olara~ tesbit etmiştir. ı:ur- fi 
l!i dun karagun dostu olan cemıyet :. 
le beyannamesinde yurdda§lara hal- Eı 
ı;; tayı .:öyle sunmaktadır: 5 

:ı i1 1 Saygı değe,. yurddaş; 
l! Kızılay Cemiyeti; insanlık ve _ 1 şefkat duygularından doğarak ül- a 
:: kemizde bundan (59) yıl önce ku- ~ 
1:1 

-
il rulmuş bir hayır müessesesidir. 
il Savaşta yaralı askerlerimizin · 
; yaro.larını saran. barışta da yangın,~ 
!- -_ ıu basması, yer sarsıntısı. kurak- i 
~ lık, açlık, bulaşık hastalık gibi in- = 

=I
~ sanların başlnrına gelmelde olan ,.., 
_ felaketlerde yardıma lto§an Kızıl· M 

, vdır. ~ 
Yurdda§lnrımızın ve bütün dün- il 

ya uluslarının sevgisini lmznnmış ·~ 
olan Kızılay Cemiyeti, cumuriye- .~ 
timizin kurulduğu 29 ilhtec.rin "'" 
1923 den 30 nisnn 1936 gfüıüne- ~ 
dek yukarda sayılı isler yolunda fi 
3 milyon 851 hin 641 !ira harca- = 
mıştır. 

ınııııııı· 

Muğlada yağmurlar 
Muğla, 4 (A.A.) - Üç gündür de

vam edet" yağmur tehditleri geçmiştir. 

Bugün hava çok sıcak idi. B::ızı yerler
de hararet otuzu bulmuştur. Bu sıcak
lar ürün için çok faydalıdır. 

Konya iskan direktörlü~il Afyonda teprem 
Afyon, 4 (A.A.) - Gece saat V.15 

gece siddetli bir teprem oldu. Bunu sa
baha karşı hafif bir teprem daha takib 
etti. Zayiat yoktur. 

Konya iskan direktörluğüne tahrir 
komisyonu reislerinden B. Edip tayin 
olunmuştur. 

ULUS 

Gümüş paraların 
~i:alpları 

Yeni gümüş paralardan 100 kuruş
lultların İzmir, Balıkesir ve Kayseri ve 
elli kuruşlukların da Ankarada kalp· 
larınm imal ve piyasaya sürüldüğü an
laşılmıştır. Kalp paraların asıllarına na
zaran irae ettikleri noksanlan şunlar

dır: 

Yüz kuruşlukların İzmir ve Balıke
sirde imal olunanları kalay ve kurşun 
halitasından d""küm suretile yapılmıstır. 
Bunlımn döküm tarzı kaba ve fena olup 
kalplrğı bir b k sta anlaş im ktadır. 

Bilhassa bu knlp paraların T.C. harf
l t-ri hiç cıkarıbmn:nıs ve bu harfler tır
t llar b lli olmıy.-ıc:ık şekilde biribirine 
karıtttırılmı t.r. Kayseride imal olunın 
kalp VÜ7. kuru lu':lar ise gümüş ve ba
kır halit.,sı11dan ve (830) ayarına yakın 
bir itina ile y:ıpılmış ve ön ve arka re
simlerinin döküm şeklinde muvaffak o· 
lunmuştur. Yalnız kenar yazı ve tırtıl

Jıı.rı döldim ile hiç cıkanlamamış ve ka
bartma T. C. h'lrfleri de yapılamamış 
yalnız tırtıllar elle kazılarak yapılmış
tır. 

Elli kuru~luklara gelince, bunlar da 
kalay ve kursun halitasından döküm 
suretile yapılmıştır. Bunların da dökül
miıs hali çok kabadır ve fenadır. Ke
nar ya?:ı ve tırttlları katiycn çıkarılma
mı'.itır. Bunlar bir bakışta belli olmakta
dır. 

• e 
Türk Jıarflerile ve yeni şekillerde tab 

ve ibz .. r edilmiş ve her mahallin senelik 
cıarfiyatına göre defterdarlıklara altı ay
lık ihtiyac göz önüne alınarak darbhane 
ve damga rnatb-ası direktörlüğü tara
fmclan sevkı-dil-ıı .. kte bulunan yeni harç 
pulları 1 ağustos 936 tarihinden itiba
ren kullanılmıva ctkanlacak ve eski harç 
pulları o tarıhten sonra katiyen kulla· 
rulmıyacaktrr. 

Memurlar l··0f~ 1~t Eandığı 

re;rllği 

M<'murlar kefaleti müteselsile sandığı
ğı reisliğini yapan Finans bak:ınlığı hu
kuk müşaviri Salahaddi"lin Devlet Su
rası azalığına intihabı do1ayısiylc açtk 
buluna.1 mezkur reisliği munzam ola
rak varidat umum direktörü B. Kenan 
yapacaktır. 

Cenup vilayetlerimizdeki 
gümrükler 

Cenup vilUyetlerimizdeki Gümrük
lerin vaziyetini tetkik ederek şehrimi· 

ze dönmüs bulunan gümrükler umum 
direktörü B. Mahmud Gündüz bu güm· 
rüklerde yapılması lazım gelen ıslahatı 
muhtevi raporunu bakanlığa vermiştir. 

Dil.. KÖŞESi 

"Bütün dünya umuyor ki, İtalyan 
gazetecilerinin bu hareketi Habeşis
tl"n mukadderahntn gürültüye geti
rilme$İnin bir sembolü olmasın.0 

Cümleyi beğendiniz mi? 

"Sakın bu harel:et, Habeşistan 

mu'.ladderatının gürültüye getirilme
sinin b:r sembolü olmasın.'' demek mi 
isteniyor. 

Eğer bu cümleyi içinden seçip çı· 
kardığımız yazı, orijinal bir yazı ol
mayıpta bir tercüme olsaydı, o za
man yabancı sentahsi kar.,ısında bir
az tela§, biraz: dikkatsizlik buna se
beb olmuştur b lh:, divc>bilirclik. Hal
buki bur.a imzrlı b 'r fıkra fa rastge
liyoı :..z. 

Gene aynı Fıkranın son cümlesi 
gözümüze fazla uzun göründÜPÜ için 
kelimelerini saydık: Tam elli dört 
kelime. 

Okurlarımıza bu sıcak havalarda 
bu kadar uzun cümle sunar/zen azı· 

cık meı·hamct etsek. olmaz mı? 
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İzmir panayırına gidece]{ ere 
Gösterilece/, kolaylıklara aid 

geçti kararna1ne yüksek tasdiktan 
İhracat maddelerimize yeni mahreç

ler temin için millctlerarasr bir hale 
konulan İzmir panayırına iştirak ede
ceklere gösterilecek kolaylıklar hakkın· 
daki kararname yüksek tasdike iktiran 
etmiştir. 

Kararnameye göre: 1 Eylülde atıla

cak olan İzmir uluslar panayırına Tür

kiye ile kliı ing veya tevazün esaslı an

laşma yapmış memleketlerle kendileri
ne karşı aktif olduğumuz memleketler
den bu panayırda te ir edilmek üzere 
getirilecek eşya memlekctimfo:e şu şe
kilde sokulacaktır: 

Meri kontenjan kararnamesine bağ
lı S ve KL listelerinde yazılı tarife po
zisyonlarına giren eşya serbestçe, ve
kfüetlcrden izin alınması Jazım gelen 
eşyanın bu vekaletlerin müsaadesiyle, 

K listesinde yazıh tarife pozisyonlan• 
na giren eşya her pozisyonun hiza
sında yazılı altı nylık mikdar ka· 
dar kontenjan fazlası olarak memlekete 
sokulacaktır. Kontenjan kararnamesi 
ve memleket anlaşmaları hükümlerine 
göre, ithali tamamen memnu bulunan 
eşya yalnız teşhir edilmek üzere pana

yıra getirilebilecektir. Panayıra iştirak 
edeceklerin sattıkları mallara karşı ih· 
raç edebilecekleri döviz yekunu 50.000 

lira olarak tesbit olunmuştur. Her fir
maya 3 bin liraya kadar aerbest döviz ve 

rebilecektir. 3 bin liradan fazla satılan 
eşya bedelleri için eşya kliringli ınem

leketten gelmiş ise kliring es:ısına tabi 
olacaktır. Kontenjan kararnamesinin 
K listesine dahil eşyadan en çok 3000 
liralık ithal olunabilecektir. 

DÜNKÜ FUTBOL MAÇLARI 

Bı ~ray~ Eskişehir Demirspor 

yendi 
, 

ta mını 

İki maç yapmak üzere dün sabah 
şehrimize gelen Bockay ilk karşılaşma
sını Orta Anadolu şampiyonu Eskise-
hiı Demirspor takımı ile yaptı. ~ 

Ankaralılar maçtan geç haberdar ol
dukları halde saha çok kalabalıktı. Tam 
1 7 .30 da iki takım alkışlar arasında or
taya çıktılar. Macarlar, san fanile, ma
vi pantalon ve mavi çorap giymişlerdi. 
Eskişehir şampiyonunun forması da; 
kırmızı fanilc, l~civert pantalon ve kıı;
mızı çoraptı. 

Hı:ıkem, Ankara Gençler Birliğinden 
İzmirli İhsandı. İki tarafın takımları: 

Eskişehir Demirspor - Hayati, Şev
ket, Ahmed, İsmail, Fahri, İbrahim, 
Sai:n, Sabahatttin, Arif, Rauf, İsmail. 

Bo<;kay - Varga, Vago, Galay, Be· 
laşi, Boroş, Polotaş, Haydut, Takaç, 
Teleky, Oros. Markoş idi. 

Oyuna macarlar başladılar. Akınları 
Demirspor müdafaasında kesildi. Demir
sporun mukabil akını da, sol hafın bir 
hendile nihayetlendi. İsmail çekti. Avut 
oldu. Kaleci degajman yaptı. Top san-
trfforvct Arife geldi. O biraz sürdükten 
sonra sağiçe geçirdi. Ani bir şiltle topu 
ağlarda gördük. 

Maçın ikinci dakikasında çok mü
kemmel bir akınla ve güzel bir şiltle 
yapılan bu gol, alanı alkış seslerine boğ
du. Eskişehirliler, bırbirini kovalayan 
~.kınlara başladı. Fakat bu baskı kısa 
sürdü. Boçkay akıncıları soldan inkişaf 
eden güzel paslaşmalarla Demirspor ka
lesine inmeğe başladılar. Dokuzuncu 
dakikada macar takımının sağiçi kaleci 
ile karşı karşrya kaldı. Ayağını topa 
vurmak üzere iken Hayati atıldı ve mu· 
hakkak bir golü kurtardı. Fakat bir 
dakika sonra ortadan gelen bir pası ka
pan Boçkay'm meşhur Markoşu ilerle
di. Önündekileri atlattı. Şevket fena bir 
çıkış yaptı. Kaleci de ondan geri kalma
dı. Hafif bir plase ile macar takımının 
beraberlik golü oldu. 

Bundan t 'llar, daha çok Boç.kayın 
üstünlügü altında geçen maçm birinci 
devresinde, iki tarafın güzel, fakat ne
ticesiz akınlarını seyrettik. 

16.inci dakikada Demirspor sağiçi-

• 

1 3-2 
nin vole bir şütü direği sıyırdı, avut ol
du. 

26 mcı dakikada Takaç'm Ankarada 
çok az gördüğümüz bir şütü direğe 
çarptı. Top geri geldiği zaman Ahmeıi 
yetişti ve kaleden uzaklaştırdı. 

Bu devrede havadan oynadıkları .za• 
man Eskişehir daha iyi idi. Macarlar to• 
pa çok hakimdiler ve yerden mükemmel 
oynuyorlardı. 

İkinci devrede, ilk dakikala~da Boç .. 
kay kalesinin önü kanştı. Solaçık bir 
daha ele geçmez bir fırsat kaçrıdı. Top 
dışarı gitti. Hemen akabinde macarlar 
buna mukabele ettiler. Hayatinin feda· 
karlığı gola mani oldu. 

10 uncu dakikadan sonra, Boçkay 
çok açıldı. Macarlann akınları hep kor• 
nerle kesiliyordu. Demirspor müdafaa
sının canlı oyunu birçok gollere mani 
oluyordu. 

Y ~r~m saat böyle geçtikten sonra, 
kalecının hatalı bir çıkışından istifad~ 
eden Markoş ikinci golü attı. 32 inci 
dakikada gene Markoş, kornerden fal
solu bir vuruşla üçüncü golü yaptı. 
Bundan sonra, Boçkay takımı çok tek· 
nik bir oyun göstermeğe başladı. Kısa, 
derin, uzun paslaşmalar ve hasım kale
şine kadnr inişler, takımlarımıza örnek 
olacak kadar güzeldi. Yalnız şiltleri bir 
az noksandı. 

Demirspor da fena gözükmüyordu. 
Ankara takımlanna yakın ve hatta on
lar ayarında denilebilirdi. Kendilerinde 
ecnebi bir takımla ilk defa karşılaşma
nın acemiliği görülüyordu. 

Maç belki bu vaziyette 1-3 vaziyet· 
te bitecekti; fakat 44 cü dakikadn De· 
mirspor sol açığı topu kaptı, biraz iler· 
ledi. Kaleye doğru attı. Macar kaleci 
yumrukla vurdu. Sağ bekin ayağına 
gelen top bu defa havalandı. Sol açık 
başı ile topu ortaya gönderdi. Orta a
kıncı Arif koştu ve topu boş kaleye sok· 
tu. 

Biraz sonra maç 2-3 Boçkayın gali· 
biyetiyle bitti. 

Boçkay, bugün iknici maçını Ankara 
şampiyonu Ankara Gücü ile ya"acaktır. 
Ş:ımpiyonumuza muvaffa .iyetl~r dile· 
rlı:. 

Ankara Bira ı 
o 

Neşe ve Sıhhat veı~ 
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Bitlerin Türingendeki 

Alman basvekilinin nutku ile ingiliz 
sualleri _.arasın.da hir münasebet 

görülmektedir 
Vaymar, 4 (A.A.) - Tilringen nazi 

lCongrcsinde B. Hitler, bir nutuk söy· 
lemiş ve ezcümle şöyle demiştir: 

.. _ Bu ana kadar bize sulhu bahşet· 
ıniş olan tanrıya ükran ve bu sulhun 
\!cvamı için dua ederim. Fakat şunu ha· 
tırlatmak isterim ki bizim için şerefsiz 
ve hürriyetsiz sulh olamaz." 

'utkun aki.;Jeri 
Bedin, 4 (A.A.) - Havas ajansı mu· 

habiri, alman başvekilinin "Almanya'
tun ,erefi ve hüriyeti,, sözlerinde ingi· 
liz llualnamesine bir telmih bulunduğu 
~c bu ıualnamcnin Berlin'de alman mil· 
letinin şerefi aleyhinde bir teşebbüs 
teUkki edilmekte olduğu düşüncesin· 

'dedir. 
Aynı muhabir, resmi alman ma~fil· 

lerinin ingiliz sualnamesl dolayısıyle 
hala fevkalade asabiyet ve hiddet için· 

de Olduğunu ilave etmektedir. 

Resmi mahfiler, Almanya'nın İngil· 
tere'ye vereceği ccvab hakkında hiç bir 

~ " • 

Dün Vaymar'da bir nutuk veren 
B. Hitler 

şey söylememektedir. Bu mahfiller, B. 

Hitleır'in cevab vermek için en müsaid 

zamanı seçeceğini söylemekle iktifa 

eylemektedir. 

D evaml ı sulh yolu 
-----=·-----

Livinofun nutkunu izvestia B. 
tahli.l 

Moskova. 4 (A.A.) - Tas ajansı 
bildiriyor: 

B. Litvinof'un millelter cemiyeti a· 
samblesinde söylediği nutku tahlil e· 

de-~ İzvestia diyor ki: 

''Milletler cemiyeti habcş mesele-
indeki yMilme neticesi olarak bir u· 
nıurni emniyet davası karşısında bulun
maktadır. Litvinof nutkunda yalnız 
rnilletler cemiyetinin bu mesele dolayı
siyle içinde bulunduğu vaziyeti tam 

.. t ekle kalmıyor dogru surette gos erm . . • 
fakat aynı zamanda cemıyetın . magl~
biyeti neticesi yükselen tehlıkelerın 

önüne gecmek i çın l u umlu t edbirle ri 
de osterivoı. Lit vinof bu nutkunda 
sal l•r ına k ı ı verımli hır mucadcl 

açma i ini hal ıçin takilı edilecek yolu 

çizmic;tir. Bu yol. diınya cephesinin lıu 
han i bir bölgesinde sulhun devamıy
la alakalı biıtun devletleri iç~n.e ala~ 
rnıntakavi paktlar vücuda get.ınlm~sı
di r. Bu hususi tehlike bölgclerı malum· 

dur Yalnız A ..rupa dikkate alınırsa 

b k !er Avrupanın ahse hevzu olaca yer 
b. k's' ile Akde-garbı. ~rkı ve cenu ı şar 1 ı .. 

1 
.. 

nizdir. Habeş meselesinin, sulhun bo u-

nebileceğini isbat eylcdigini söyleye~-
1 . • 1 · · f ·ulhun bo-erın aksınt: olarak ~ıtvıno :. . .. 

k. kı du· liinmez olduğu hakkında ı es 
.. . ··dafaa etmekte· ııunr .. sıni kuvvte le mu 

dir. İtl\lv;ıııın ı fabesistana karşı yaptı· 
·· cer ol· gı harbın bir dünya harbrna mun 

k · t' enler maclığı hadisr.sine dayanma ıs ıy 
... 1911 

unu unutuyorlar ki Trablus un 
. r de derde İtalyanlar tarafından ışga 1 

hal bir harbe miincer olmamıştı. Fakat 
~a 

lm hfıdise diinva lıcırhını vakla tırınag 
b b b. 'd' c.urası c e olan amillerden ırı ır. "? • 

da muhakkaktır ki 1talv;ının Habeşıs· 
tana hücunı etmesi, Ren bölecsinin ye· 
·d · · bu suret· nı erı as\.:erilestirilnıec;mı ve 

le harb tehlikesiııin fazlalaşmasını ne_:_ 
- --- - .. 

Sovyet ~nlarında 
,ıoıa~aıı 

' • • 
jaı>oıı genıı~1 ... 

Moskova. 4 t A.A.) - Japon lı~ıyuk 
elcisi B. Ohta ile dun yapmı~ olduğu 

. • · 1 · halk 
bır görüsme sırasında. dış ış en 

komiser vekili B. Stomoniakof. l{am· 
• 1 k ı k bôl,..esinde çatka cıvarında ba ı cı ı "' 

Sovyet suları içinde bazı manasız ve 

keyfi hareketler yapmak ceııaretinde bu-
'd n bu faalı · Iunan bir japoıı torpı osunu . . . 

yeti hakkında büyiik elçinin dıkkatı'.'.1 

celbetmiş, büyük elci de mesel~d~n ~u 
hükümetinc haber vereceg ini bıldırım~-
tir. 

Marsilya - Bugün de Marsilya ga· 
zeteleri bir kerrc daha gayet ufak 
hacimde çıkmak mecburiyetinde kal· 
m•ı:ılardır. Bir {?a :ı:ete cıkmamıştır. 

ediyor 

Mılletler Ct•ımyctindcki 11utku1111 

/zvc-:tiya'ıırn tahlil ettiği B. Litvinof 

ticelendirmistiı. Litvinof Ceem·re küı· 
süsiinden milletler cemiyetinin ve ev· 
rensel sulhun kuvvetlendirilmesi esa
sını bildirmiştir. Sovyetler Birliği mil

letler cemi!•etinin milletleri harbe kar
şı ı;aranti c•debileceği ümidiyle hiç bir 
zaman kendisini alrlatmı~ değildir. Bu
nunla beraber miletlcr cemiyetine dahil 
lmlunın Sovyctler birliği bu cemiyet i 

h:ı.rb tehlikesine karı:ı mücadelede ve
rimli bir sil:lh haline koymak emelini 
gütmektediı. İtalya • hahe:; h:ı.rbın.ın 
teskil ettiği ac ı tecriibe Sovyrtler bır
liğini hedeflerinden dönme~e daha zi· 

l zorlamaktadı r. Milyonlarca insa· yac e . · 
nın milletler cemivet ini sulhun deva-

. ·n klıvvetli bir ı;iltih haline koy· 
mı ıcı 

mak ıo pusunchı birle!;miş bulundukla-

rını hil<lir,.n Litvinof'un bunda tama

men h 'l kkı vardır ... 

1\ınus da 
karışılc]ıklar 

Bir jandarma bir 

tunusluyu öldürdü 
ı •aris. 4 ( A .A.) _ _ Tunus'ta Gaf sa· 

dan bildirıl<li ginc göre. bu şehirde ya -

hudi aleyhtarı bazı tezahürler olmuş • 

B . J' andarma "Ka'hrolsun yahudi· tur. ır • 
.. 1. ba ırıran uir tunusluyu tevkif !er <ıy e "' 
. f ~ kat 011 adamı bırakması için 

etmış. cı 

il t hd .ıdı karşısında. silahını cıka· ha ; ın c • 
rarak tuttuğu tunuı;luyu öldürmüştür. 

Bu hadise iııerınc karışıklıklar olmuş 

ve hadiseyi haber alan müslüman ahali 

yahudı ınagazal mı yağmaya başlamış· 

laı-dır. Askeri kıtalar müdahaleye mcc· 

bur kalmış ve biri sencgalli nefer olmı\k 
ıilzere birçok kimseler yaralanmıştu. 

ULUS 

Asamble bürosı1, bir karar pro:esihazırla I 

Negiise )lara verilmiyecek~; azalar J. filletle ,. 
ref orması hakkındal{i filiİı"lerini eylfı]daıı ev el 

Ceıııi) ~ti . 
l•ildn"ec ~klerilir 

Cenvere, 4 (A.A.) - Milletler ce
miyeti assamblesi bürosu, bu sabah saat 
9.30 da B. Van Zeeland'ın riyasetinde 
toplanmıştır. Büro bu akşam saat 18 

de asambleye takdim edilecek olan ka
rar sureti projesini kabul etmiştir. 

Bu karar sureti projesi, 
ı. - Asamblenin milletler cemiy e

ti anlasmasının ve araziye aid ihtilaf
ların k~vvetle halledilmesi suretini ka

tiyen bertaraf eden amerikan milletle· 
rinin 3 ağustos 1932 tarihli karar su
retlerinin prensiplerine müzaharet et
mekte olduğunu kaydeylemekte, 

2. - Necaşi tarafından istenilmiş O· 

lan mali vardımr reddetmekte, 
3. - Milletler cemiyeti azalarından 

ı eylül 1936 tarihinden evvel milletler 
cemiyeti anlaşması prensiplerinin tat
bikivle ı:ılfikıılı usullerin islahı m~ k
sadivle bu babtaki tekliflerini bildir

melıorini rica eylemektedir. 
B. Avenol, bu teklifl eri tetkik ede· 

cek ve biironun 21 ev liil tcıribinde too
lanmıı <ta dtıVf't etmek niısiônCeSinnP bU• 

lunduFU milletler cemiveti asamblesi
nin öniimiizdeki tonlantına verilmek 
üzere bir raılor tanzim edecektir. 

Nihayet, bu karar sureti tanzim ko
mitesinden muhtelif hük\imetlere zecri 
tedbirlerin kaldırılmasına müteal1ik 
tekliflerde bulunmalarını istemektedir. 

Asamble, saat 12.10 da kısa bir top· 
Jantı yapmıs ve hu toplantıda B. Van 
Zeeland, muhtelif deleP-asvonların met· 
nini okıımus oldu lhı bu proievi derin 
bir tetkike t fibi tutacaklarını söylemiş
tir. 

A "mble. saat 18 de toohnııcaktrr. 

Tan7İrn komit"sinin sıı?t l ı; ~'l da ~kdi 

düc.-i;nHlı-ıı cel~esi P't-ri hırıkılmtı:ıbr. 

"'1' 11rtler cemh•eti hmsevi, S":tt 
17 rn h tr •,hn:ıra ': Dant.,i~ me c; lı- ini 
gb""• 1 Q. f-f"'P 1·tiı 

" ,ı; hivetli h:r Jr:ıvnıı '·t..n J,:ı,.ı; ,.;ırıi. 

t!İ.,,. ,..;;re ,,.,.,.,,hı ,. ir•im-.ının hn 111.c:-.m 

of:!']-.+ 1 ~ e Jr~~~r t ,...l,ir ,.,,:,_.....,,,..: .... :.., eo"'h•. 

bi. ı, .... ,, r sıırt>ti """;"fine habeşlerin 

mul•ıılefet etm,.1nidir. 

Üç mesele 
Pariı:;, 4 (A. A.) - B. Marcel Pays, 

Excehior gazetesinde başlıca delegele
rin üç mesele karş ısında şaşırmış bir va
ziyette oldukl arını kaydetmektedir. 

Bu üç; mesele, şunlardır: 
1. - Zecri tedbirlerin kaldınlması, 
2. - Habeıtistan'da emrivakiin ta

nınmamaıı;t, 

3. - Millet ler cemiyetinde reform 
yapılması, 

B. Pays, Almanva'nın komşusu olan 
ve onun y eniden silahlanmasından hak· 
k ivle endişeye düşen bitaraf memleket· 
lerle İskandinavya memleketlerinin 
müşkül vaziyetlerin den ve tehlikeli 
hat tı hareketlerinden bahsetmektedir. 
Bir alman tecavüzü iht imali her an zi
hinleri tırmalamaktadrr, 

Mecburi mahiyetteki zecri tedbir
le ı, bu memleketler hükümctlerıni iki 
~ıktan birini ihtiyar etmek iıı:tirımnda 
bınıkmaktadıı·. 

So yalist disiplinlerine göre zecri 
tedbirleri tatbik etmek. Bu iıal, bn dev
letleri korkunc mukah,.lei hilmi.,illere 
m:ıruz bır:ıkacalr• r r. H~lh11ki hitaraf
hk. hu mem1ı-l·etlere ilımııl eıH1miver.ek 
ticari m ııfantler temin eıtehiler.ektir. 

Cenevre. 4 (A. A.) - Asamble, dün 
saat 15.45 de başlamış ve saat 17 de bit· 
miş olan toplantısında hiç bir karar su
reti kabul etmemiştir. 

B. Tudela ''Peru", B. Perez "Vene
züella", B. Costa Durels "Kolumbia", 
Madam Hesselgren ' 'hveç' ' ve B. Mar
ciı> Bassols ''Meksika", söz almışlardır. 
bu zatlar, zecri tedbirlerin muhafazası 

hususun artık manası kalmamış oldu
ğunu bildirmişler ve milletler cemieeti 
prensiplerine olan bağlılıklarını teyid 
etmişlerdir. 

Tahrir komitesi toplandı 
Cenevre. 4 ( A.A.) - Tahrir komi. 

tesi, dün ukşam B. Van Zeeland'ın re
isliği altında toplanmıştır. Komite. bir 
karar sureti kabul etmiş olup bugün a
samble'ye takdim olunacaktır. 

lt•kı:ıiku rt'} Yermiycct•k 
Cenevre, 4 ( A.A.) - Meksika dele

gasyonu reisi B. Marcis Bassols, B. 

Van Zeeland'a bir mektuh göndererek 
habeş • italyan anlaı:mazlığı meselesin
de reye müracaat edildiği zaman Mek
sika'nın bu işe iştirak etmiyeceğini bil
dirmiştir. 

İngiliz 1lüdcesinde 

lngiliz bıidçcsiniıı açık ı•ereceğini 
:;öleyen B. Nc\•İI Çember/ayn 

Londra, 4 (A.A.) - B. Neville Cham
berlain, düıı Avam kamarasında müda
faa programının tatb iki y üzünden büd

çede behemehal açık bulunacağını söy -

lemiştir. 

Danzig Mil etler 
Cemiyetiııi 
istenı ·yor 

Cenevre, 4 (A.A.) - Konsey, hu
susi celsede, danzig meselesiyle uğraş· 
mıştır. Serbest şehir ulusal sosyalist par
t isi başkanı Grayzer şiddetli beyanatta 
bulunmuş ve demiştir ki: 

"- Danzig, ulusal sosyali:r.min ikti· 
dar mevkiine geçmesine kadar, Millet
ler c:miyetinin, icraatile patlamak tehli· 
kesine koyabileceği bir barut fıçraı ol
mu§tur. B. Grayzer, ölmüş hukuki mad
deler üzerine değil, ana y urddan daima 
ayn kalmıyacak olan 400 bin alman a
dına söz söyled iğini bildirmişti Danzlge 
yeni bir Milletler cemiyeti komiseri is· 
tediğini ve daha iyisi hiç bir komiser is
temediğini, ve filhakika ~si mesuliye· 
ti de-ruhte etti ini ve her şeyin M illet
ler cemiyeti olmadan daha iyi gideceği
ni., söylemişti r. 

İzinli bulunan hücum 
kıta ları çağrıldı 

Daııtıig. 4 (A.A.) - İyi altımat al -
makt.a olan mahfiller, izinli bulunan bü
tiin Nazi h ücum kı talarmın Dantzig'e 
çağrılmış olduklarını bildirmektedir. 

Dantzig ayan mer.lisi reisi B. Greis
ı;er. Dantzig'in şimdiki vaziyeti hakkın· 
d:ı alman hükümeti ileri gelenleri ve 
parti liderleri i le görüşmek üzere Bea-
line gıtmiştir. --- --
Bayan Vinci\:] 0 r 
Büyük Belt boğazını 

yüzerek geçti 
Kopenhag, 4 (A.A.) - 16 haziranda 

ilk defa olarak büyük Belt bogazını y .i
zerek geçmek isteyen fakat yedi s~ ~ 

sonra abandone eden yüzücü Bayctn 
Vinckler, dün Korsver'den hareket ede

rek Knudhoven'e yüzerek çıkmıştır. Ra
yan Vinckler, 16 kilometre genişligın • 
deki büyük Delt boğazını 7 saat 55 da
k ikada geçmiştir. Bayan Vinckler, bu 
boğazı yüzerek geçmeğe muvaffak olan 
ikinci kadındır 

Bu mektubta asamulcnın goruşleri 
ile Meksika kamoyunun görüşü biribi

rine uymamakta olduğundan Meksika, rey 
vermekten istinkaf etmek suretiyle a
samble'nin birliğini bozmamayı tercih 
eylemi~ oldugunu bildirmektedir. 

Sili dt· rt•\ ' t•ı·nıİH'('«•k • J • 

Santiago, (Şili) 4 (A.A.) - Dış 

bakanı Cenevre'deki delegesinin, Şıli'

nin habeş • italyan anlaşmıızhgı mese
lesinde rey vermekten istink:if edece •i 
bildirmiı:.tir. 

l..1okarno devletleri 
ay soııuııdll 
toplanacaklar 

Cenevre, 4 (A.A.) - BB. Van Ze· 
eland, Delbos ve Eden, dün akşam be
raber yemek yemi şler ve yemekten 
sonra yeniden bazı görüşmelerde bu
lunmuşlardır. Bu görüşmelerde, 7 mart· 
tanberi Almanya ile Lokarno devletleri 
arctsında halledilmemiş bulunan mese· 
leler bahis mevzuu olmuştur. B. Van 
Zeeland ile birlikte bu konuşmalara 
Belçika tarafından dış işleri bakanı B . 
Spak ile dış işleri bakanhgı siyasi şu· 
be direktörü Baron Van Zuylen i!:.tirak 
etmis, fransızlar tarafından ise ayrıca 
B. Massig li de bulunmuştur. 

Neşredilen bir resmi teblige göı e, 
19 mart anlaşmasını imza eden devlet
leri n vaziy eti tetkik için yakında yeni
den toplanmaları çok arzuya değer. Bu· 
nunla beraber yeni toplantının nerede 

ve ne vakit yapı lacağı hakkında kati 
hiç bir karar alınmamış, fakat y alnız 
alakalı lar arasında yeni görüc;melerden 
sonra bu hususta davetiyeler gönder il
mesi üzerine anlaşılmış tı r. 

İn iliz mahfillerinde SÖ} lendi ine 
göre, Lokarno devl etlerinin bu yeni 
toplantısı. bu ay sonuna dogru yapıla
caktı r. 

Almanya Lokarnocular 
toplantısına 

';ağnlmıyacak 
Cenevre, 4 (A.A.) - Fransa dele

gasyonu ile yakından temasta bulunan
ların muhitinde söylendi ~ine göre Al
manya, yakında Brülcselde aktedilecck 
lokarnocular konferansına iştirake ça
ğırmıyacakttr. Bu knrar, İngiliz, fran
ıız ve Belçika nazırlarının dünkü top
lantılarında verilmiştir. 

Almanya suallere cevab 
vermezse .. 

Cenevre, 4 (A .A.) - Lokarno dev
letlerinin yeni görüsmeleri üzerine Lo
karno toplantısının 20 temmuza doğru 
Brilkselde veyahut bir Belçika kaplıca 
sehrinde yapdacağı anlaşılmaktadır. 

B. Van Zeeland davetiyeleri gönde
recek ve diğer alıikadnrlarla prensip iti
bariyle diin anlaşma vaki olduğu iç•n , 
İtalya ile istişareye girişecektir. 

Almanya ingili:r. suallerine cevah ver· 
medikçe. kendisinin tlavet edilme i mev· 
zuubahs değildir. Almanya Lokarno dev 
letlerinin toplanmasından evel cevab 
verdiği takdirde, bu devlı-tler Alman
yayı müzakereye davet muvafık olup 
olmıyacağı meselesini görüşeceklerdir. 

lr ~ndil\:eııdiıı i vıı ·aıı 
fotografçı (i] ii 
Cenevre, 4 ( A.A.) - Dün asamble

de kendi kendine sovrlver sıkmış olan 
fotograf muh'lbirlerinden Stefan Ler 

gece dahili kan seyelanından ölm :.işttir. 
Kendisi 48 yaşında idi. Ölüm döşeğin
de, yaptığı hareketten dolayı pişman ol· 
mad ığını ve bu hareketin gayesi Al • 
manyadaki yahudilerin vaziyeti üzeri. 
ne cihan kamoyunu celbetmek olduğu. 
nu ij(iylemişti-r. 



Büyük Britanyanın biricik dış 
..:.. 

politikası 
29 haziran tarihli Deyli Meyi gaze

te;sinde Vikont Rotermir bu ba~lık al
tında yazdığı bir makalede diyor ki: 

Realiteleri tanıyalım. Avrupanın 

durumu bir takım önemli değişmelere 
doğru gidiyor. Enternasyonal kıymet
ler esaslr surette deği~miştir. Zayıf 

devletler kuvvetlenmiştir; son zaman
lara kadar kuvvetli olan milletler, kuv
vetlerini kaybetmişlerdir. 

Bir taraftan İtalya ile Almanyar.ın 

dehşetli surette silahlandığını ve M~
so1ini'nin bütün diinya tarn fmdan va
pılan ablokaya rağmen Habesist;ında 

muzaffer oldııi!unu pörüyoruz. Öte ta· 
raftan Fransa'da ve f spanvada komü· 
nizm;n muvaffalnveti i.h·erine ec::ki kol· 
lektif emnivet c::istemi ile zecri tedbir

ler iflas E'tmi<ıtir. 
Bu eeli<ımE'ler entt>masyonal müna

seh.,.t1e'l"i ı>ltüst etm;c::tir. 
Orta Avrıına dP-ulet1eri" in V:\'1İvt'+i

ni U7tın tı"'::ıd ıv;ı. inrf''""mek istivonım. 
'.R11r<><l-.lrj h~re1· .. +1er. A lm::ınv~ıırn me,,. 

fa::ı+ine uvo-u11 hir mecraya doğru sü
rüklenmektedir. 

İki yıl öncesine gelinciye kadar 
Fransa, bütün Avrupa kıtasma hükme
diyordu. Baskın bir ordusu ve üstün 
bir hava kuvveti vardr. Şimdi her iki
sinde de Almanya ve İtalya onu geç· 
mişlerdir. 

Fransız hükümeti bug-ünkii nisbi a
şağılrğmı, Sovyet Rusva ile tedafüi bir 
pakt imzalamak suretiyle telafi etmek 
istemiştir. Bu tedbir, faydasız ve teh· 
likeli olmuştur. Sovvetler, son makina 
şartlarının ehemiyetten düsürdüğü as
ker kuvveti b~kımmdan üstündürler. 
Süratli ;ılman bomha tayyareleri kar
§Jsında Sovvet harb makinalan Fran
sayı kurtaramaz. 

Avrupa işleri bih:bütün yeni bir 
çehre t(lkınmıshr. Harb bakımının !:'.ok 
güzel sövlerll ği gibi .zam..,nımız. 1Ql4 
den rfaha korkıınr: ve tehlike d"lııd•ır. 

Nevit Ce berleyn fle cumartesi "'tİ· 

nii. m ... m1e1,ete m~ru~ b·11unnt•?Tu tehti
ke1,.rJe P'iidiH,-1eri h:ı+-ırlatmıstır. 

Bütün bu değişmiş ve tehlikeli ma
hiyet almış olan şartlar, bizi yabancı
larla olan miınasebetleri bir hale yola 
koymağa davet ediyor. Bu müstacel ih· 
tiyaçlarımızı karşılamak için hükümet 
ne yapmıştır? 

Hükümet azalann•n umumi nutu~
larda söyledikJerine bakılırsa hiç bir 
şey yapılmamıştrr. 

Bunlar, hala kör değneğini beller 
gibi polWkamrzm Milletler Cemiveti 

üzerine kurulduğunu söylemekte de
vam ediyorlar. 

:Bu cemiyetin zayıf ve çürük oldu
ğu şu aktl~tz zecri tedbirler meselesin
de kendini göstermiştir. 

Avrupanm en kuvvetli devletlerin
den ikisinin kendisinden ayrıldığı, bir 
tanesinin de ayrıJmak üzere olduğu bir 
sırada, dış sıyasamrza M"11 .. t1er cemiyeti
ni esas tutmak günii geçmis sayılır. 

Bir takım hayalci insanlar tarafın
dan sevk ve idare edilen bu cemiyet, 
bizi bir harba sürükliyebilir. 

Bizim muhtaç olduğumuz re~Jist ve 
pozitif bir politikadır. Bunun ilk hede
fi, Rusyanm nüfuzu altına girmekte o
lan memleketlere karşı bizi bir takım 

teahhüd yüklerinden kurtarmak olma
lıdır. 

Eğer Fransa bolşevik olacak otursa 
bunun İnP"ilterede hemen vahim tesir
leri görülecektir. Böyle bir tehlike bu 
mem1ekette bircok kimselerin tasavvur 
ettilderirıdP.n çok daha büyüktür. 

Bay Bll'm, kendisinin bugün bir 
kerenski rolü oynamakta olduğunu an
lamahdrr. 

Almanya da, İtalya da komünizmin 
acı tecrübelerini tatmışlardır. Bunlar, 
eğer icab ederse Moskovanrn kendi 
garb hududlarında bir takım yeni ko

münist teşekküller vücuda getirmesi
ne, nefislerini müdafaa yollu, müdaha
le edeceklerdir. 

Bu vaziyet karşısında İngiltere, hiç 
bir bahane ile, bolşevik davasrnr müda
faa işine girişmemelidir. 

Bolşeviklik sirayeti, bizim için bir 
yabancı harbrndan daha kötüdür. 

Fabrikalariyle limanlarmda kızıl 

bayrak dalgalandığı bir sırada Duf Ko
per'in bir fransız - ingiliz ittifakından 
bahsetmesi akılsızca bir hareket olmuş
tur. 

Ben, Hitleein Musolini'nin Avrupa
da vücuda getirmiş oldukları değişik
likleri, bizim hükümetimizin anlayıp 

anlamadığında hala, şüpheliyim. 
Onların bütün enerjileri, şimdi, iş· 

lemiş oldukları yanlışlıklardan yakala
rını sıyırmağa hasrolunmuştur. 

A vrupanm en kuvvetli ve en iyi 
techiz edilmiş iki milleti ile elbirliği 
yapmak yolu, elan, açık bulunmakta
dır. 

Bay Hitler, 31 mart tarihli notıısiy
le bu memlekete bir dostluk kurmak 
teklifi yapmıştır; Bay Musolini de bu 
ayın başlarında elçisini Bay Eden'e 
göndererek ona benzer tekliflerde bu· 
lunmuştur. 

Bu iki teklife de hükümetimiz sep
tik ve kaçamaklı cevablar verdi. 

Önümüzde yeni kurulacak Avrupa
ya önderlik etmek fırsatı vardır. Bu
günkü Fransa. İngiltereden daha fazla, 
1~14 deki harb kuvvetine sahih değil
dir. İngiltere Avrupanrn iki büyük mil· 
leti olan alınanlar ve İtalvanlarla itti
faklar, antantlar yapmanın çaresine 
bakmalıdır. 

Fürer de. Duçe de öteki diktatörler· 
den ziyade İnEriltere ile beraber calışa

bilirler. Eğer biz bunları reddedect>k ı 
olursak, o zaman. onlıır elele verecek 
Avrupanrn kuvvetli efendisi olacaklar
dır. 

Büyüt~ 
Noyes Viner Jurnal gazetesine Lon

dra'd:ı,s yazılıyor: 

Bir harb takdirnide in"iliz ordu 
kadrosunun el~sikliğine ingiliz askeri 
mütehassısları daha habeş harbı esna
sında isaret etmü:lerdi. Silahlanma iş

lerine ~iri~ilince,· İn~iltcrenin birrok 
yerlcr·.,,ıe, yapılacak ol:>n kuvvetli bir 
propaganda ile i" si·•tıorin kıtalara mü
racaat edecekleri ve hu su,.etle k:?dro
ların doldurulabiTeceP,i umulmuştu. 

Bu bakımdan isçiler bakanı, deniz 
lordu ve ha'la bakam arasında görüş· 

meler oldu. Ancak biitiin bu te'iebbüs· 
ler, sosvalistler tarafından şiddetli pro· 
testo edildi. 

Dikkate değer bir cihet daha varsa, 
o da, askerlik ~ hizmeti telakkisindeki 

deği~.ikliktir. 

Askerlik mükellefiyeti mevzuu et
rafında kamoyda sık sık görüşmeler ol
ma1<tadır. 

İne;ilterede her tarafta asker topla
ma büroları vardır. İskoçya ve Vels'te 
de hemen hemen her şehirde birçok bil· 
rolar faaliyettedir. 

Bu ülkelerdeki gençler bürolara na· 
srl müracaat edivorlar? meselesi merak 
edil.ecek bir şeydir. 

Her şey<len önce duvar ilanlarr bü
yük bir rol oynamaktadır. Bu ilanl"r
da. aslter mesleğinin iyilik ve faydala· 
rın;ı, işaret edilmektedir. 

Mesela bu ilanlardan birinde şöyle 
denilmektedir: 

"Seyahat etmek, spor ve kür yap· 
mak, talim ve terbiye görmek için or· 
duya giriniz I" 

Londranın tam merkezinde başka 

bir duvar ilanı okuyoruz: 
''18 ile 25 yaş arasında delikanlılar 

aranmaktadır. EveJce iktisab edilmiş 

bil ~i ve tecrübeye lüzum yoktur. 
Biz sızı, talim ve terbiye ede-

ceğiz. İa§enize bakacağız; size ma
aş vereceğiz. Elbise ve ikametgahınızı 
temin edeceğiz. Maa-ımız tatil günlerin
de de işliyecektir. ''Nizami ordu." 

Bir diğer duvar ilnaı açıktan açığa 
işsizlere h!tab ediyor: 

"İşsiz misiniz? Halbuki, pekala bize 
gelir dünyayı gezip görmüş olursunuz. 
Allah kıra la ömür versin!" 

Bir muhafız topçu alayının duvar 
ilam: Topçulara gel; bir zanaat öğren! 
dünyayx gez, gör ve üzerine bir de ma
aş al! teknik işler üzerinde kafa yoran 
erkekler icin "parlak bir fırsat! alaya 
e-el ve ivi bir topçu ol!" 

O zaman, bize kaçırmış olduğumuz 

fırsata yanmak düşecektir. Eğer emni
yetimizin birinci şartı iyi silahlanmak 
ise ikinci §artı da kuvvetli dostlara ma· 
lik olmaktır. İmparatorluk siyasetimiz 
bakımmdan biz yarı • izolasyonist bir 
halde kalamayız. 

Şimdi alman - italyan görüşmeleri 

hayliden hayliye ilerlemiştir. İngilte
re de bunlarla bağlanmalı ve Üzerlerin
de bir nüfuz tesisine. çalrşmalrdır. Biz 
bu suretle kuvvetli ve sağlam bir blok 
tesis etmiş oluruz ki kendisine musal
lat olan buhrandan yakasını kurtardık
tan sonra Fransa da buna memnuniyet
le girer. 

Dört büyük Avrupa devletinin ku
racağı böyle bir manzume, içinde ü
çüncü sınıf merkc;zi Avrupa devletleri 
diplomatlarının birkaç clille konuşarak 
büyük devletlerden fazla mevki ve nu· 
fuz temin ettikleri Cenevre'deki kaza
ya ui!'rl'mış Nnh ı>:emisinden ziyade, ci
han sulhu icin bir garanti olacaktır. 

Bu kadar hiicumfardan ııonra, ney
se. hiikiimet ?f"~ri tedbir siyasetinden 
yüzP-eri etmic;tir. 

Dış bakanımız, bunlarm kaldırr\a

ca<hnı anlatan nutkunda bundaki mak· 
s;ıdın '' A vnma'da sükun tesisi" oldu
ğunu ı;öyledi. 

'Röv1e hir -ıHkıtn italvan ve alman 
milletleriyle birleşmezsek vlicud bula
maz. 

'Ren hiiHim,.te. ec;l;d<ll'n i~lemiş ol
dıı;;.u hirr.l'k h.,.hl;ın t?rn1r ed"'h;lmı>k 

irin hn m"'t,sada doğru yür~mesini tav
sive e~erim. 

toplıyor 
Öniimiizde Brit-..nya harb rhiresinin 

uf.,k hir broc:i.irü duruyor. Bu küçük 
kit~b. AvruT'-.. kıt:ısmr1an gelenler icin 
havret uyanchrxyor. Kit~bın kabında 

koltt1";u a1trnriı. av:ık topu, kısa panta
lnn!ıı hir de 1 i1<ar.1ınm resmi var. Bu res
min :>'"1·a prnı,.nda ise bir klire bulunu

yor. n "Crin0". ''t!' ı.ı i F edilen nedir ve 
bi.,.,. n"'c;ıl P'e1irı;r?" yazılmrr.tır. 

Kit~P''l"l k""r;o<':-ı acıJrnca. birinci say
f:>spvh b;i,,.;ı. Hr resim var. Resimc1e, 

kırı>Jm ;ıc;'·eri h'r ayak topu takrmı ü
yel0rinin. n?sıl birer birer ellerini stk
m .. 1·ta old• ;;ıınu p;östermektedir. İkin· 
ci S"'Vf'"!a gene bir resim: bir alay cns
t; tfü:;i.i , ban ?ndrran büyük bir salon, ge
rilerde hakikaten bir bar, ön pHl.nda as
kerJerin kolttıkl::!rrla istirahat etmekte 
olc'! .. kl::1rrnr gösteriyor. 

Brosürün içindeki yazılar, ordu
nun, delikı:ınlrlara vücud idmanları. ta
lim ve terbiye, yabancı ülkelere seya
hat etmek ve S'lor yapmak gibi. bugün
kü günde sivil hayatta çalışan1ann ço
ğuna n asib olmıv;ın birçok fayda ve 
imkarı lar vermekte olduğuna işaret e
dilmektedir. Bundan bac::ka. ordııriaki 

hayatın, monotonluğa vakit kalmıyacak 
kad?r ceşidli olduğu kaydı da vard:r. 

Ondan sonra or,Jıımın sulh zama•1m
daki isleri te~arih ettirilmekte ve bil
hassa, Hindistan, Japonya, Beımuda 

gibi dcnizaşrrı sömürgelerdeki inziuat 
işleri kaydedilerek, her askerin hiım•.;t 
müddetinde bu memleketlerden hiç nl. 
mazsa bir tanesini gf.rmek dünyayı do
laşmak imkanları olacağı ileri ;;ürül
mektedir. 

Askerlik hi?.metine girmiş olanlar, 
beş yıllık hizmetleri esnasında ekseriya 
çavuş rütbesine kadar yükselmekte 've 
sivil hayata atıldıkları zaman güçlük 
çekmiyecek surette yetiştirilmektedir
ler. 

Britanya ordusuna girmiş olan bir 
delikanlı, altı aylık acemilik devresin
den sonra, harbiye mektebine on sekiz 
ay devam etmek suretiyle, subay ola· 
rak orduya iltihak etmek imkanı da 
verilmiştir. Orduya girmiş olan bir 
kimseye, terakki etmenin faydaları da 
gösterilmektedir. Mesela, onbaşının de
vam ettiği lokanta, sivillerin kulübleri
ni andırmaktadır. 

Askere her yıl bir ay izin veriliyor. 
Bundan başka, eğer vazifesine aykırı 

değilse, her hafta Vikend izni alabildi· 
ği gibi, noel, paskalya gibi bayramlarda 
da serbest brrakJlmaktadır. Ailesine 
aid makul ve meşru sebeblerle de izin 
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Akdeniz -- Karadeniz 
Frankfurter Saytung gazetesi bu 

mesele etrafında yazdığı uzıın bir ya
zıda diyor ki: 

Bundan altı ay evel, Akdeniz mes.e
lesi, İtalyanlar Habeşistana karşı giriş
tikleri harbm kati neticesine varmadan 
ele alınabilecek bir tesir yapıyordu. 

Geçen yılın sonlarına doğru, o sıra
larda kendisi için güç olan durum do
layısiy le, Musolini'nin, Akdenizdeki 
her iki taraf donanma kuvvetleri hak· 
kında İngiltere ile anlaşma yapmak su
retiyle bu meseleye bir hal çaresi bulu· 
nacağı Roma'dan haber veriliyordu. 

Fakat bugün artık, Akdenizin poli
tik ve stratejik meseleleri etrafında 

yaprlan görüşmelere başka bir taraftan 
başlamlmıştrr. 

Bugüne kadar Montrö'de yalnız Ça
nakkale boğazının tahkimi ve geçiş 

haklan üzerinde, yani, Akdeniz'le Ka
radeniz arasındaki irtibatın stratejik 
istikbali hakkında görüşüldü: fakat bu 
görüşme, ergeç, tekmil Akdeniz mese
lesinin kompleks'ine geçmek zorunda 
dır. 

Alman gazetesi, boğazlar meselesi
t?in geçmişteki safhasrna dokundukta11 
sonra, yazısrna şöyle devam ediyor: 

Her şeyden önce boğazların, Türki
ye tarafından tahkim edilerek kontrol 

altına alınmasının manası, evvela, yal
nız türk hiikümranhk hakkmın yeni
den kurulması, daha doğrusu , pek tabii 
olan milli bir gayenin gerçekleştirilme
si elemektir. 

Fakat, boğazlara hakim olan devle· 
tin, yani Türkiyenin, rusların mı, yok
sa ingilizlerin mi akıntısında gideceği 

meselesinin, İngiltere için büyük bir 
farkı ifade ettiğine hiç şüphe yoktur. 

Harb sonundan beri Moskovanın nü
fuzu kuvvetli idi; ancak bu durumun 
devamlı olmasına behemehal lüzum 
yoktur. 

Kuvvetinin bir kısmını tekrar gar

ba, İstanbulun civarına süren ve bo

ğazları kapamak için icab eden araçlar
la mücehhez olan bir türk devleti, za
nırt olarak ehemiyet kazanmakta oldu
ğu gibi, İnl{iltere tarafın-tın gittikçe 
büviiven bir dikkat ve itinayı da belcli
yebilir. 

Montrö'deki görü~melerin başlangı

cında, Karadenizdeki donanmaların 

Akdenize çrkmasmı tasvih e ı~~ fakat 
bLına karşı Karadenizde ı'"ı.. .. 1ft-i <'l""lı

yan devletlere aid harb ~~-.·· r'n;•1 

~irmelerini çok güçleştiren ti' rk "l1 •• 

la~ma projesini Litvinof rsrarl" m\;ıh
faa ederek, strateiik değerini düşürme
ğe çalıştı. Bunun üzerine ingiliz mü
messili lord Stımlıop Londraya danrş
mi.'k zorunda kaldr. 

lngiltetenin, önüne geçmek istediği 
şey ( nisbeten daha az ölçüde olmakla 
beraber, japonlarm da bunu istemeleri 
dikkate değer bir meseledir) Akdeniz
deki stratejik v2ziyetin, Sovyet harb 
gemilerinin hiç bir mania ile karşılaş
m::ı.dan bu deni7.e Ç!kmaları neticesinde, 
dah;o karışık bir hal almamasıdır. 

Bugünl-ii günde perek Soveytlerin 
gereb;e Türkiyenin Kuadenizdeki do
n::ınm:ıhrr ebemivetli olm·ımakla bera
ber. daim;ı bövle kal<'cak da değildir. 

Karadenizde hakikatel"t yeni bir do
nanma kudreti ortaya çıkacak olursa, 
• şimdilik lıuna d1ir bir alamet yoktur
bıınun ;ı l·ıheti çok derinlere tesirini 
gösterebilil'. 

Akdeniz politikası, rus - türk meç· 
hulii olmad:.n da fevkaltıde muğlak bir 
mesele olarak kıı.lma1{tadır. 

Hindistcın ve uzak doğ"uya varmak 
için Kap iizerinclen dola~ılabileceği 

mülahaz<ı.,ivle, tngilterenin. Akdeniz
in şar'nnda ( Süvey~ kanalı) herhangi 

almak hakkı vardır. 
İngiliz askeri, İn~ilteredeki demir· 

yollarında yüzde 50 İrlandada yüzde 75 
tenzilatla seyahat etmektedir. Yediği 

yemek mükemmel bir mutfakta hazır
lanmaktadır. Konforlu bir surette mo
bilyalanmış, en yeni gazeteleri, yazı 

masaları, bilardoları olan istirahat sa
lonları vardır. Sıcak ve soğuk suyu o
lan banyolardan istediği anda istifade 
edebilir. Büyük askeri garnizonlarmm 
hususi tiyatroları da vardır. Konserler, 
eğlenceler tertib olunmaktadşr. Sivil 
hayatta hiç bir yerde spor, ordudaki 
kadar ehemiyetli bir rol oynamamak
tadır. Spor için ise, asker beş para 
harcamamaktadır 

bir şekilde imtiyazlar verebi!cceği te• 
lakkisini yanlış buluyoruz. 

Yeniden bu fikrin ortaya atılmastl 

nm manasr, İngilterenin bu yolu da gÜ.• 
ven altma almak ve bilhassa kısa yol 
geçilmez bir vaziyete girince, bu yoh-' 
kullanmak gayesini gütmekte olduğ""1 
na delalet eder. ( 

Eğer büyük Britanya, tekmil ~arliı 
taki nüfuzunu kaybetmek istemiyors~ 
Cebelüttarık boğaziyle Si.iveyş kanalrı 

na hakim olmak zorundadır. 
Eden'in. "Biiyük Britanyanm bun• 

dan böyle bugüne kadar olduğundan 

çok daha kuvvetli bir donanmayı Aıc.. 

denizde bulundurac"lğmı' ' söylemeslt 
İngiliz hükümetinin herhangi bir ma• 

kul donanma anlaşmasına yaklaşmali 

niyetinde olmadığını ifade etmez. BU• 
mın manası. büyük Britanyanm Akde• 
niz ve Süveyş kanalı sahasındaki hÜ• 

kümranlığmı, cebirden başka bir suret
le asla elinden b•rakmıyacağr demektir\ 
Akdeniz havzasındaki askeri tedbirler 
ve ingiliz politikası gelecek günlet 
icinde bunu ispat edecektir. Bu kudre'• 
tin güven altına alınması ihtimali ku\f• 
vetli görünmektedir. 

Meraklı şeyler 

AVUKATLAR VE EL BOMBASI\ 
Bütün dünyada bir silahlanma yarı§.JI 

devam ettiği malUm. Silahlar artmca. 
yeni yeni silahların kullanrlmasxnr• 
bunlara karşı nasıl korunmak lazımgelıo 
diğini de öğrenmek icab ediyor. \ 

Bir taraftan silahlar artarken, bi~ 

taraftan da bu işleri halka öğretmeli 
için çareler aranıyor; mecburiyetler k~ 

nuyor. \ 

Amerikada çıkan Ohio State jour• 
nal gaz~tesinin haber verdiğine gört 
Almanyada bu maksadla yeni bir n{< 

zam konmuştur: 

Alman avukatları, avukatlığa başh• 
yabilmek için el bombası atmaktan illlJ 
tihan vereceklerdir! 

Ağız ve kalemle zaten hücum ve ta~ 
arruza idmanlı olan avukatlara, bu ye• 
ni nizam yeni bir hücum melekesi veri 
yor, demektir. 

GÜRÜLTÜ İLE MÜCADELE: 
Bi~ kendi şehirlerimizin gürültülü. 

olduğunc>n sık sık şikayet ederiz. Hal 

buki bir ingiliz dergisinin Atina muha• 
birinden aldı~·ı bir mektubta, bakınız, 
ne söyleniyor: ! 

"Atina dünyanın en gürültülü ~chir• 
Jcrinden birisidir. Burada otomobille• 

rin g:ir' .. •' ;;.,tien, bir caddede bir a• 
damın si lerlitini ötekinin duyması 

ekseri}a. ı ·;,.kül<lür. 

Bun•m · ·iTJ son zamanlarda çıl:al\ 

bir polis 11i-amn~mesi, gece saat onbir• 
d;!n sonra otomobil borularının öttü• 
rülmesini yasak etmiştir. Fakat, bu d~ 

kafi gelmemi~tir. Turist teşkilatı iç 
bakanhğın? bir muhtıra vererek şu ya• 
sakların dı1 teminini istemiştir: 

Şehirlerde günün her saatinde kor• 
n?. ötti'ırmenin yasak edilmesi ; ~ 

Öğle ve sabah uykusu zaman•nda 
gürültü çıkaran aletlerin i-;.ktilmeJT"esfc 

Yangın arabalarından başka hiç bit' 
arabanırı ç;ı.n ve çıngırak kullnnmamasr. 

Sokaklarda bağır<> bağıra öteberi sa .. 
tan satrcıların saat sekizden eve! bağ~r· 
masma müsaade edilmemesi. 

Kili~e çanlarmııı uzun uzun calın .. 
maması. 

RUDOI F V"' "'l\ITİNO'NUN 
EŞYASI SATILDI: 

Dünyad;:ı sayısı;o; kadınm gönli:nü 
<:elmi!" olma!da meşhur sinema yıl lızt 

Rudolf Val;.mtino'nun bir seyahati sı• 

rasrndc~ Torino'da b:rakmı~ ve öHimi.i 

dolayısiyle Ameri",ava gcnılerilınt'rniş 
olan b"'zı e<>vası, dokuz on senedenb~ri 
birikıni~ b•ılıırıan mnh"-ıfao:a ve sigorta 
ücretlninin t:>'--;il l'dil<>hilrr'~<ıi için ge .. 
çen ~ün satılığa çıkarılmıştır. 

Müzayede içiıı konnlan ilk bedellcı' 
yül<se 1r de~ildil'. Meı;ela mod~sı geçmiş 

bir kiil renei kostüm 15 liret. bir cift 
at kiilotu 2 liret, on iki mendil 150 li· 
rettir. t 

Fakat bu tahmint beddellerin. bu~ 

gün ya~larx ilerlemişler, anccık güzel 
Rudolf'u unutamamış meçhul sevgili .. 
leri tarafrndan kaç lirete c:atın alınac~ 
ğmr kim bilebilir? 
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2enaaı bahisleri Bulgar kabinesi P RöF E SöR PlKAR 
istifa etti 

Yeni kabineyi gene_ B. 
ı · f d rıka değnek ucuna bulanarak değneğine ka· 
stanbulda Hıılkevı tara ın an :ı - Ko''seivanof kurdu 

'i"ılan "Halk bilgisi rehberi'' nde 1stan· dar yalanmak ve emilmek suretiyle 

Milli şekercilik ~~naatimize dair Bugün otuz 

çıkış 
bir bin metre yiikseli1iğe 

tecrübesi yapaçak 
b. t dı"ğ·nı' tabii unutmamışdırlar s f 4 (AA) K b"n ıs· tt'fa et (Bnı:ı 1. inci sayfada) bul şekercilik tarihi hakkında ır te • yen ı . o ya, . . - a ı e • :ı 

t k *** · b b k x·· · anof yeni kabi- yakın bir yerde ve Belçika tayyare kik yazısı gördüm. Bu yazı bana. ı - mış ve a~ a an oseıv 
ka Bana bu tatlı bahsi hatırlatıp tatlı neyi tcııkile memur edilmiştir. Kıral ta- kulübü himayesinde yapılacak. Halk lım tıklım kavanuzlarla dolu came n- .. 

k tatlı yazdırmaya sebeb "Halk bilgisi rafından tasdik ediliş olan yeni ka • da tecrübeleri takip imldnım bulacnk-lan, bu kavanuzlar içindeki renk ren • 
rehberi" ndeki bir yazı olmuştur, de- bine şu şekilde teşekkül etmiştir. tır. Bu tecrübeden bu iki meshur Stra-türlü şekildeki taze şekerleri ve şeker· 

· d. miştim Hikmet Turhan Dağh, adında Başbakan ve dış işleri bakanı: Köse- tonot ne bekliyorlar? 
lemeleri ve bunlar karsısında geçır ı- ı ld ·h · K h 

bir mUdakkik arkadaş, stanbu a ı tı- ivanof, tç İşler Bakam: B. aranovs- Arz yuvarlağını kaplıyan ava ta· 
ğim unutulmaz zamanları hatırlattı. Kül 

h yar bir şekerci ite konuşmuş ve zena· ky, Sü Bakanı General Cukov, • bakasının yüksekliklerine varabilccek-
Hangı· rocuk şeker sevnıez ve an.· k ·ı T .. 

" atının tarihini bilen bu ihtiyardan pek tür bakanı: Profesör Mi aı ov, uzc lerini mi tasarlıyorlar? Havada yitk· 
gimiz o, 1stanbulun her semtinde yerlı G 

çok şeyler öğrenerek bize de bu rehber· bakam: Karagözov, Finans bakanı: u- seklere çıkma tecr~bcleri ile atakalt 
birer zenaat abidecikleri şeklinde bu sev- nev, Tecı·m bakanı.· Valev, Tanm baka· k k kl 1 k d" k d'l le bildinni~tir. pe ço mera ı aım en ı en ı erme 
giye cevab veren şekerci dükkanlarını · d b. k d b · nı ·. Radı" Vanıı·ev Demı·ryollan bakanı·. d kl 1 b ... ? E · d" Şekercilik hız e ır aç asır an erı sor u arı sua u·ıur vet .. şın1 ıyc 
hatırlamaz? B d 1 k b k Ganev 

Pek çok erbab yetiştirmiş köklü bir ze· Kopukarov, ayın rr ı a anı: • · kadar yapılan birçok tecrübelerin vcr-
Sakızlr, fındıh:h, şam fıstıklı latilo-

kl. naattır. İhtiyar zenaatkar, bu zenaatı- diği neticelere dayanan bu yeni ter.rü-
kumlarla gene bunların pembe ren ı • ] • 

mızın 1stanbulda yetmiş yıl önceye ka· Kırahn bazı ta\·sıyc crı be. acaba nasıl bir sonuç verecek? 
\re gül kokulularını. kaymaklı, badem- 16 d 

dar dayanan tarihini pekali hatırlat- Sofya, 4 (A.A.) - Kıra! saat a Bir fransız .;azetesi, bu hususta en 
li sucukları nasıl unuturuz? ı · 

maktadır. Anlattığına göre stanbula yeni kabine adsını kabul etmış ve son- eoğru izahın tecrübevi !.ıizzat yapar:ık· 
R:oku ve lezzetine göre hususi şekil- ı d ki 1 ~ d b k lar top 

geldiği 1870 tarihinde stanbul a . ş:· ra kıralın başkan ıgın a a an • lar tarafından verilebileceğini düşün-
leri bulunan tarçınlr, kahveli, güllü, kerci dükkllnlarının mevcudu yetmıştı. lantısı yapılmıştır müş. profesör Piccar İsviçrede oldu-
fındıklı, limonlu, rendelenmiş porta- Şekercilerin en ziyade tekasüf ettiği Kıra), bazı tavsiyelerde bulunmuş ve ğundan arkadaşı mühendis (Maks 
'.kallı, menekşeli .. cam gibi parlıyan tap· bir semt Bahçekapı idi ve burası baş- yeni kabinenin müstakbel faaliyeti hak- Cosyns) e başvurarak kozmik şuaların 
taze akı'delen" kim unutur? Şimdi, gö- 1 1 d ı b ı k da t ·ı d bulunmu•tur k"k" b"l · ·ı tanbaşa şekerci er e o u u unuyor· ın emennı er e ır • esrarengiz tet ı ıne savaşan ı gın ı e 
:tünüzün önünde geçid resmi yapan bu d 1 

d du. Şekercilerin Asmaaltında o a arı bir görüşme yapmıştır. 
akidelerin eski reyrek büyilklilğiln e k · 

• ve bir de kahyaları vardı. Her te ercı Maks Cosyns, fUnları söylemiştir: 
ve üzeri tekercinin mühürleriyle mü· • d" R. o do·· JaneVl·o }lO· buraya senede bir lira avait venr 1• ıy J ~ ''- Bizim S temmuzda yapacağımız 
bürlenmiş olanlarını da tabii, hatırlar- Destur almadan kimse dilkldn açamaz- ıey bir Stratosfer uçuşu değildir. Ya-

aınız. dı.Bu destur almanın ziyafetti merasi- lis müdürünün sÖy• pacağımız sadece balondaki gazın git· 
Hele, yüksek şekerci dükkanlarının mi vardı. İstanbul şekercilerinin çoğu d neş harareti ile ısınma derecesinin tes-

bugün bile > üksek nevi olabilmek kıy· Çankırılı idi. Balkan harbına kadar şe- }edikleri hakkın 3 biti tecrübeı;inden ibarettir.'' 
!netini muhafaza eden ve Hindistance- k" · 

kerdlik lstanbulda ve hayli ar getı- Profesör Piccar'ın asıl projesi 120.000 
\rizi ile fındık, şamfıstığı ve cevizden ren bir .1enaattı. Yirmi. otuz kalfa ça- İzvestiya ve Pravda'nın metremikSblık muazzam bir Stratosfer-
Yapılmış enfes keşkülü fukara ne iştiha lı§tıran şekerciler pek çoktu. Fakat le 31.000 metre yüksekliğe çıkabilmek· 
çekici şeydir. Eskiden bu keşkülün yğa~ Avrupa ~.eker ve çikolatacılığı yerli şe- yazdıkları tir. Böyle büyük bir teşebbüs elbette 
nında yer alan annud, portakal kabu u, 

1 • 1 ğ z kerciliğin taliini değiştirdi. Moskoba, 4 (A.A.) = Tas aJ'ansı bil- bazı iptidat tecrübelere ihtiyaç göster· Ycfil incir, kaysı -kerleme erıy e a ı • 1 
r Buna rağmen, bugUn stanbulda hem · ··d·· mektedir. Mühendis Cosyns bu husus-

da dağılan yuvarlak ve üstüvani ve ya· Tk diriyor: Rio • de Janeyro polıs mu u-
hut baklava birimi kesilmiı badem ez- alafranga ve hem alaturka şekercı ı rünün beyanatı için l:zvesiya diyor ki: ta d:ı diyor ki: 

:ı d yapan dükkanların yekunu beş yüzü d"" ·· kl "Balondaki gazın güneş harareti ile 

neşe düşecektir. 

Tecrübeyi 14 bin metremikabhk F, 
N. R. S. balonu ile yapacağız. Asıl pro
jemiz, biliyorsunuz, 120.<JOO metremi

kabhk ' 1lon içindir. 
Tecrübemiz neticesi bize aynı za· 

manda büyük projenin balonun nasıl 
bir cesamette yapılması icab ettiği hak
kında da bir fikir verecektir." 

31.000 metreye yükseliş projesi, ar
zı kaphyan hava tabakasının yüzde 
doksan dokuzuna yaklaşmaktadır. Bu 
tabakaya yükselecek Stratonotlar koz. 

mik şuaları ölçebilmek , rasat tetkikleri 
yapmak ve bunların fotoğraflarını al. 
mak imkanlarını elde edeceklerdir. Bu 
31.000 metre, yükseliş imkanının azami 
haddi midir? Daha yükseklere çıkmak 
ümidi yok mudur? 

Mühendis (Cosyns) bu huıuıta da 
şunları söylemektedir: 

''- Eğer projemizdeki 31.000 met• 
reye yUkselecek ve bu yükseklikte em· 
niyet mevcud olduğunu görecek olur
sak daha yukarıya çıkmak imklnsız ol
maz. Ancak bu daha yukarıya çıkıtın 
hududu 34.000 metreye kadardır. 
dan yukarısr (balon) iti değil, (Füze)' 
itidir. • 

Mühendisin izahları burada bitmel<• 
tedir. Söylediklerinden anlaşılıyor kl 

5 temmuz tecrübesi hazırlanmakta olan 
bUyük projenin tatbik •ekline ve gil• 
neşin sıcaklığında yUksclme için tehll· 
kesiz faydalanma esaslarma dayanart 
bir deneme mahiyetindedir. 

!neleri, sonra, badem tekerleri insan a .. Brezilya polis mü uru sayı ıyor. 
bulmaktadır. Mumaileyh ~ndisini deniz kenarında ısınması birçok vahim tehlikeler doğu· Kısa dı~ haberler 

takat mı bırakır? ••• rabilir. Balonun yükseliş kuvveti çok J' 
Alaturka u-kerciliğimizin çeşidi bol· oturmuş, Belakan kumandanlığında 

y- d'ğ' Şekerlerimiz, ı:.ekerlemelerimiz ve ·ı h"ll · artar ve inmek, alçalmak imkanı kal- Paris - Sosyal durum tam bir iJ du. Bu zcnaat rocukların pek sev ı ı Y Sovyet armadasının Brezı ya sa ı erı-
:ı • bı.lhassa lokumlarımız iptidai olmakla J le ·· maz. Bu, gündüz vaki olur. Akşam o- başı durumuna doğru istihale etmek-lebJebi, :fitil portakal, kişniş ~ekerlerıy- ne yanaşmasını beklemekte o ara g" • 

beraber hilesiz ve nefistirler ve işitti- lunca mesele bunun tamtersi~ir. tedir. 
le lohusa şerbeti yapmak için baklava rüyor." ş· d. t 

ğimize göre, yabancılan alakadar et- Balondaki gaz soğumağa başlar ve ım ı yalnız Cezairde 5000 greve 
biçimi kesilmiş, karanfilli kırmızı şer- Pravda ise diyor ki: bu da bu sefer sukutu tevlid eder. Bu kalmıştır. 
bet cekeri, hastalar için nöbet tekeri, mektedirler. . 

Y 1 kU Acaba bu iAi de teskilatlandrrarak '. Polis müdürü delilik nöbetı ge- tehlike karşısında balona hava girme- Grönoblde 50.000 ameleyi alakadar aakız gibi çiğnenen iki kavru muş. • .
1 k · bunları bir ihracat malı haline koya- çirmckte ve Sovyetler Birliği Brezı ya- sinin önüne geçmek icin hava deliğini eden 290 kollektif anl-ma imza edil• çüclik kesilmiş bembeyaz nane şe en ,. 

d mazmıyrz? yı fethetmek niyetindedir diye bağır • tıkamak istersiniz. Vakıa o zman hava miştir. nevilerini de yapardı ve bugün e yap-
nıağ~ çalışıyor. S. İSKİT maktadır. Vaktiyle Uruguayın yaptığı girmez .. girmez ama büsbütün başka Paris - Hükümet, bazı bakanlıklaı 

Akide çeşidleri ile beraber satılan gibi şimdi de Brezilya yalnız kendi da- bir tehlike başgösterir. Soğuyan Hid· ve müsteşarlıkların kaldırılmasını baj• 
beyaz beı gamotlarla sakızlı bergamot- . b. ro1· en gazı hacmini azaltmıştır. Bu. ha· bakanlık teşkilatının kuvvetlendi ritme• 

Du .. nlru·. h hili karışıklıklarına her hangı ır se -
)ar ve bu beyaz bergamotlann bayatı ~ ava lonun şeklini bozar ve gazın lSmması sini kanuni şekle koyan kanun layiha• 

hal ljep gösterebilmek istemekle kalmamak- b 1 -gibi duran. gene bu şekilde yahut • Dün, gölgede saat 14 rasadrnda en neticesi fişkin duran a on gazın sogu· sını meclise vermiştir. 
ka Şeklinde kırmızılı beyazlı peynir şe· . . O 6 1 ta fakat aynı zamanda başkasının da ması ile içi boşalmış gibi bir hal alır, Layiha, 2.010.278 frank masrafı det• çok sıcnklık 31 idi. Evelı gi.ın 3 . o • d , 
kerlerl. de ha"la" vardır. · · k bazı arzularını yapmakta ır.' gök yüzünde bir bayrak gibi sağa sola piş etmekte ise de bilhassa gizli tah· duğu'Ul göre dün, mevsımın en sıca 

Mahalle mckteblerinde kalfalar ta- · · Gerek Pravda, gerek İzvcstiya Rio • sallanmağa başlar. sisatların kaldmlnıasr sayesinde iki günü olarak geçmıştır. 
rafından satılan, kırmızı beyaz renkler- ==============- de • janeyro'da söylenen bu saçma söz- ABir bta

1
raftan sukut .. bir

11
taraftan r_üz- milyon 512 bin 133 frank tasarruf te· 

le alacalanmış, değnek gibi uzun şeker E R E !eri yayan bir yabancı ajansı da tenkid garın a onu sarsması, sa aması netıce· min edilmektedir. 

nevi o mekteblerle beraber tarihe karış- İ N G İ L T 1 
' etektedirler. si sepet kopar. Gdinya - Bir zırhlı ve iki denizaltı 

tı. Fakat, gene bu şekilde, fakat içi ho: kl d Bütün bunlar, balondaki gazın gü· gemisinden mUrekkeb bir Finlandiya 
gibi duran kırmızı, sarı. pembe renkıı Salsburi taş oca arın a neş harareti ile ısınması neticesi re1a- filosu gayri resmr ziyaret için buray~ 
kamış ve elma şekerleriyle horoz ve çı- tayyare sığınaktan Fransada buğday kederdir. gelmiştir. 
kırdak şekilli şekerler halk seyir yer- Bizim, 5 temmuzda yapacağımız tec- Paris - Halihazırda bütün Fransa'• 
lerinde tek tük kalan seyyar sekerciler yapıyor. ofisi kuruluyor rübc, güneş harareti yoliyle yükselme da grevcilerin mikdarr yüz yirmi bin 
tarafından satılmaktadır. Londra. 4 (A.A.) _ Hava bakanlığı imkanları için karşılaşacağı tehlikeleri üç yüz yirmi iki kişiye baliğ bulun• 

*** nin Salsburi taşocaklan civarında cesim Paris, 4 (A.A.) - Mebuslaır meclisi, önlemektir. maktadır. 
Ttlrk şekercilik zenaatı tatlıya dair mağralar satın alımış olduğu haber ve- milli bir buğday ofisi kuran kanunu 215 Bu tecrübede S bin ile 10 bin metre Varşova _ Dün Leopol yakınında 

diğer bazı müstahzaratı da kendi i?;;: rilmektedir. Normanların işgali dc\'l"in- reye karşı 357 reyle kabul etmiştir. Bu arasındaki yiiksekli~e çıkacağız. Balo- köylüler arasında kötü arbedeler çık· 
sası arasına koymuştu. Pek bol çeş.ı .. • den kalma olan bu mağaraların satın a- ofis fiatların istikrarım temin maksadi- nu ~azla değil, sıc?k hava ile şişirece- mıştır. On beş kişi ölmüştür. 
nefis reçeller. şuruplar. macunlar, mu· lınması keyfiyeti şimdiye kadar gizli la bugday satışları inhisarına malik ola- ğiz. Tıpkı mon~olfiye gibi. Başvekil, bu sabah Leopol'e hareket 
rabb:ıtar onun bu müstahzaratı arasın- ·d· caktır. Bu mesele hakkında meclisin Mongotfiye, havayı ısıtmak için sa- etmiştir. 

tutulmuş ı ı. 
da idi. Bu mağaralar. Salsburi ovasında çok yapmış olduğu celse, parlamento tari • man va1 mıcıtı. Bu. yanı;ın tehlikesi do· Brüksel - Ay.an meclisi, 44 saatliW 

Eski bir halk seyir yerinde, bir ma- uzaklara kadar uzanmakta olup bir çok hinin en uzun celselerinden olmuştur. ğurahilir. Riz ~azocağr kullanacağız.. haftaya ve ücretli tatil günlerine aid 
cuncı•nun tablasındaki macun çeşidini, tayyarelerin sığmabilc~e~i kad~r ~e • Filhakika meclis hemen hemen fasıla - har,.ket ic-in H\ .. ım ol<ın hararet esasen olup evvelce mebuslar mecli!Iİ tarafın· 
Çocukken bir ~in on dört olarak istiha niştir. Mıethal tiinellennın genışletıl • sız olarak 26 saat toplantı halinde kal • 21 derererllr. Biraz viiks .. Jdikten sonra dan kııbul edilmiş olan kanunlarr kabul 
ile saydıi.iımı hatırlarım. Ben yaşta o- mesinden başka yapılacak bir iş yoktur. mıştır. balondaki havayı ısıtmak vazifesi gü- etmiştir. 

!1;a~n~l:ar~v:e~da~h~a~e~sk:ı~·ı:er~d~e~,~m:a:c~u~n~ı
1

~n~b~ir~=============:~::::::~::'.:;:::==~~::~::::~~;:=~:===:~~~~~~~~~~~~~~~=:~~~:======::::::=:::::::::=::~~================ ~ = _ Hayır, burada sizi nezaret altmda bu- mez ... Esner, herhalde, bildiğimiz eski Es- Bert cevab verdi: 
Tefrika: No: 100 

E:"~üOö~ v~ Ot~~ô 
Yazan. ]AK ŞARDON 

b BAYDAR Turk1s·eye çevıren: Nasu ı -·-
Bert Andre'yi tanıyarak şaşırdı: 
- Böyle nereden çıktınız? .. . . . 

B . h .. r buralarda görece(Yınızı um-- enı enuz 0 ld' 
muyordunuz, değil mi? Halbuki işte .. g~ ım~ 
Bu sab~h Monparnas istasyonu onunde 
geriyordum ... sıcaklar başlamıştı; sokak~arı 

;s - b·ı· · · ya ıs e bembeyaz eden sıcagı ı ırsınız ' :ı: 

d. k a· e· '·Nuo sıcaklar başlamıştı. Ken ı en ım ·-
vazik'te sıcak çekilir, çünkü orada ~gaçlar 
yeşildir ve Bert bah~esin~e?ir," de~ım ve 
onu yirmi geçe tirenıne bınmce geldım. 

- lmtihanlarımz ne olacak? Ananız, ba
banız ne diyecekler? 

- Bakalım ... şimdi doğruca istasyondan 
buraya geldim. 

Bert itab eden bir tavurla gülümsiyerek: 
- Siz ne haylaz şeysiniz! dedi, yarınki 

tirenle, umarım ki Paris'e dönersiniz. 

ıunduracağım. Annem, Esner'in buraya gel- ner'dir. - Margörit öpmenizin hatırasına bu de· 
mek üzere olduğunu l ldirdi. Tehlikeli bir - Tasalanmayınız; bana karşı eski Es- rece muhtaç değildi; günün birinde kocasın-
adamdır o. Si de burada yalnızsınız... ner'liğini hatırlamak fırsatını bulamaz. dan sıkılacak olurda sonu felaket olacak °' 

Bert gülerek cevab verdi: Bert sözü değiştirmiş olmak için Andre- lan bir harekette bulunursa bunun hakikt 
- Beni, demek ki, tehlikede sanıyorsu- ye sordu: mesulü siz olursunuz. 

nuz ! Halbuki benim makul bir kadın olduğu- ~ Emma'yı görmek istersiniz, değil mi? - İşte sizin ahlak tclakkiniz! asıl itham 
u bilirsiniz. - Hayır, şimdi gidip yemek yiyeceğim. edilmesi Iazımgclen et iken güzel bir vücu-

- Siz kendinizi makul zannediyorsum~z Yarın gelirim. Beni gördüğünüzü kimseye du canlı olarak gömenler mazur sayılıyor. 
ama bu kanaat pek yerinde değildir. söylemeyiniz... Eğer, dediğiniz gibi, bu kadıncağız, günün 

- Ne tuhaf cocuksunuz sizi Madem ki Sonra, gürü1tüsü?.ce çayır tarafından U· birinde, münasebetsiz bir harekette bulunur .. 
Esner' in tehlikeli bir adam olduğunu söyli- zaklaşırken seslendi: sa karşısında, kendisini haksız çıkaracak o. 
yorsunuz, anlatın bakalım tehlikesi nesinde· - Al1::ıha ısmarladık güzel madam! lan öyle disiplinli bir cemiyet bulacaktır 
dir? .f.:.~~ k_i nihay~t yap~ı~ı. şeyin kötülüğüne Margö-

- Kadınlardan fr zla hoşlanan bir adam- rıt kendı kendını ınandırmak mecburiyetin· 
mış ! Andre bir giın Bert'i brik arabası ile evi- de kalacaktır. Zira vicdanlarımızı cemiyet 

ne götürürken Margörit'in nişanlısı kont o c:uretle ha ı b. ·m1 · · · - Ya Mari Brön? d' ~ zır ayıp ıçı emıştır kı kendi-
Anduar'dan bahsederek: sinden af dileyenler daima onun zulmünü 

- Uzun zaman onun metresi idı. Esner - Histen ve gençlikten ibaret böyle mü- görenler olmuştur. 
de onu kendine göre sevmişti; yani türlü acı- kemmel bir kızı, bitmic:, harab olmuc: bir bu- s· b k 1 h k 

:ı :ı - ız aş a arı ak ındaki hHk.'mlerini-
lar çektirerek ... Mari'nin kendini öldürdüğü- <lalaya - sadece adı kont d' Anduar olduğu zi kendi.niz_.,e göre veriyorsunuz. Zannediyor .. 
nü bilirsniz ... bu facia Esner'e· çok tesir et- için - veren ana ve habanm düşiincesini zih- k d d 

... 1 · sunnz !. unya a yalnız aşkın zevki vardır. 
miş ... kendinden iğrenerek eğlence a emm- nim almıyor. Küçükken Margörit'i öpmüş- Bert ın memnun olmamak icin srbebleri 
den rekilip Mari'yc karşı, ölümünden sonra tüm, siz de bana darılmıştmız. Haksızlık et- b 1 d .. d .. · · 

;s u un u~unu s~n ıgı ıçtımai vazivetine kar .. kuvvetli bir sadakat göstermeğe başlamış... tiniz: çünkü Margörit ömründe bir kere öp- d · · 
ı'nsan kendın' c bö'yle ~~ncdcr ama huy dcg"iş- · k. · şı onu aıma ısyana ı;evket,.,..nö-e ,,;;.raşan 

1.c:ı mcnın zev mı tatmış olacaktı. Andre: (Sonu var) 



2 ve 20 komprimet1k •mblılajl.rda bulunur. 

~ ve komprimelerlft üzerinde a..lls

Uiin timsali olan ffi m•rkesını •r•rınız 

1öl:ıı.:.:·--d ~ .... en: 
1 - V111Jet em1lldlMlea Antalya ilkeleainde IÜJlde otuz ton 
~ tlllteıı un fabrikumm mUlklyeti yils yirmi bin lira mu
's •• ....U. 1,..... carPIDba ıonu uat 12 ye bdu kapalı suf 
_.nıe mttuaa~ ~lur. 

ı - Maftklrat temltlat yedi bin iki yib elli liradır. 
S - ı..a. bedeli petln olclup afbl senelik ykde altı faize tabi 

.a..t 1bere 1e1ds eenete " 1elds milini taıaıitte de adenebllir. 
4 - '!aJlpleria teklif melmaplarmı 2490 •ydı kanunun tarifi 

~ele o a.QDB mt OD bire kadar VUlyet mabmm• vermeleri 
~ 

S - Taliplere k0Ja1bi olmak men prtnamcnin birer sureti 
~.........., lsmir, Adana Villyetlerine de pderilmlfth'. 

(3514) 1--2893 

AY 

V de 

iLAN 
.... Beller 

.. ,.,. Santimi Sayıta ....... 

2 JOO a 
4 uo 5 
6 • 7 ' ........ . 
ı - ....,. ... erille ",.... 

c;ıbn 1d .......... ffh' .... 
teadllt J8Plbr. 

- 2-' Din ..... Did 
maktu ~ota .... . 

a - Tebrik. tqekklr, -.,. 
lemDe ftfat " katı ..... 
tılnlanndaa maktula bet im ......... 

.......... törlüğünden: 
1 - Bkalltmeye kolUllala lt Ankara mesarhk cluvarı kapak t ... 

luı olup keflf bedeli • 21075 Un 31 ~. 
2 - Bu ite ait pıtmmeler ve evrak ıunlanlır r 
.. Jtblltme faftnameli 
b. Mubftle projem 
c. Nafia ifleri praid umWbiyeli 
cL Huaual prtume 
e. Kefil cedvell • 
f. Proje 
lltifeDler bu tartnameleri ve evrakı l lira mukabilinde Anbra 

imar mtlcllrlillUnden alacaklar4ır. 
3 - Ebiltme 10 temmus. 19'6 cama cllnil mt on altıda Anka

ra imar mUdilrlilltlnde yapdac:aktır. 
4 - Eblltme kapalı sarf UIUlile yapılacaktır. 
5 - Ekailtmeye ıfrebilmek için iıtekllnin 1581 Ura muv•klı:at 

teminat vermeli, bundan bqb •lrdald naiblan bais olup ek• 
ailtme komisyonuna ıa.termeai Jhımdır. 

Ekılltmeye en uı bir parçada bet blll llnlık temis duvar " tat 
lti yapmq oldupna dair ftllbaı olanlar slreblllrler. 

a - Teklif mektuplan yukarıda S lndl maclclecle yasılı uatten 
bir uat nftline kadar Ankara imar mUdUrlilltlne ptirilerek ek• 
llltme komiayonu reiıllllne makbuz 11111bblllnde verilecektir. 
Posta ile ı&nderilecek mektupların nihayet tlçilnctl maddede yuılı 
uate kadar gelmit olmuı ft dıt Affın mtlhllr mumu ile iyice ka
patıhmf ohmlı llsnndır. Postadan olacak pcikmeler kabul edilmez. 
(1433) 1--2597 • 

Çanakkale Vilaveti Daimi 
Eneümeniden: 

Yapılacak iı ltqif bedeli M.uftldıat T. 
Bip - Karabip yolunun 6.6CIO-Z1-979 20264 L. 35 K. 1519 L. 83 K. 
Kilometreleri anamda 9954 11. kımunm 

tamintı etaai•ai 
l - bteltliler bu itin ketif. tartname ve diler evraklarını Anka

ra. lmnbul, İzmir, Çanakkale Nafıa MUdilrlilklerinde görebilirler. 
2 - Ebiltme 31.7.93& cuma cilni uat 15 de kapalı zarf uıuliyle 

Daimi Encümende yapılacaktır. 
3 - lıteklilerin mUracaatlan 2490 ayılı kanuna uygun olmakla 

beraber fOU lDfUtı yapmıt olduklarına dair N afıa Vekaletinden 
verilmit ehliyeti fenniy veaikaamı teklif mektuplarına koymala-
n lbımdır. (3837) 2-2794 

Hava Okulu Komutanlığından : 
Hava okulları talimatının 86 ıncı maddesinde yazılı prtları lıaiJ 

istekliler : 
Dilek kifıdı ve velibları ile temmuzun bqlancıcmdan qu.toa 

aonuna kadar oltula bqwnn1ar ob1ue bulmıauta ,.er1n dqmd• 
bulunanlar dilek kiğıtlan il• veeibJarnu poata ile okula gönderir
ler ve alacakları karıılıta göre hareket ederler. 

Madde 86 - Hava Okutları Gedikli kısmına girme prtları ıun· 
lardır: 

A - Türk olacak 
B • Olta ~p "Liae aekiaiacl amıf tahailinl bltlrmit en az 

17,ençok20~...._......_ 

C • Sıbf vaziyeti uçuculukta ve UÇUf itlerinde kullanllmap eı.. 
veriıli olduğuna dair mütehauısları tamam olan bir hastanede ııh· 
bat heyeti rapor•1 almak. 

• 
Dıtarda b .. Junanlar: 
Bulundukları yerin aıkerlik fUbeljrine mGracaat mmayeneye 

ıhderjleceldenlir. Tam Jetldlltb mi 1ıefet bulutıan ymerc1e o ye• 
ria fil btlytlk lnımandanma müracaatla muayeneye gönderilirler. 

D • Ahl&kı sağlam olduğıuıa ve ltiç bir ıuretle ıuçlu ve mahldim 
olmadığına dair bulundutu yerin .Emniyet MUdUrlilğUnden veya 
Poliı &mklifinden tasdikli veaib ,a.termek. 

E • Mektebe alınacak okuyucular: Gedikli erbqlar hakkındaki 
2505 •:yılı kanan mucibince mumele ıareceklerini mtktebl bhir· 
diklerinde 12 yıl mtlddetle Han Gedikli Erbq olarak wulfe ıke
ceklerlnl teahhflt etmek. 

tt • llektepçe yapılaçak ~ imtihanında banmak. 
H • latekll adedi p veya imtihanı lrasanınlar alınacak arik

clardan fala oluna baalarm lpa4en riyadJ,8 biJ&Ueri daha iyi Ye 

~ 4'J bilenler yenlenlr. Hna mektepleri okuyucuları Alkerl 
ı.ı.eı.r okuyucıılan cUX ,.cUrUlr we .. JCUrillr. Kitap n diler den 
içia ....... ,...... ftrllk. 

"'/ • Han o1mUuma bbal eclllenlerden birlacl ımıfı munffa. 
klyetle bltireDler arauDda bWHptledne ala'e Ul1lm makinilt ,tel
m ~atıf ft lıa ... rdımlnalıja .,mırıar. (1571) 1-2711 

DUi% LBV AZDl IATIHALllA &OMllYOlllhlı>Aıt: 
CiMi llilalan Talmla bedeli M1l'ftlr. T-. ıtk•ll-

Toa Ura Lira Er. s1D ft aatl 
Tlwaa ..... " 2000 11000 1575 00 ........ t• 14 
•komlıue .,. _,., a. ıns oo ı e.• •u• tH ıS" 

Clall w~n " tahitin edUea bedellerile ....._ teminatla• 
n ,.._. yUdı l1d blem ....-, hiaJarmda &literUen ata ve 
... t1erc1e ... _, aareti1e .tdllıaktır. 

lartMmeal '* ata ....,_... almabnlr. 
lateJdlleriıa. 2490-.,.tı lrMunda ~ı "'1lralan .,. teklifi laYi 

olan murUfları belli ..... --- wnr .. enet 'Cal"'lpqHa 
lluhmen ......,_ bqlamhlma wermeled .(ŞSll) 1-U71 

a a Kurumu 
G 

Şimdiye kadar blalerce kifiyi sen gin etmiftb 

3 üncü ketide 11 Tenunuz 936 dadn 

BUYUK iKRAMiYE so.o oo liradır. 
AJl'IC&: 20.000, ttoQO. IO.OOO lirabk Dnmiyelerie 

Açık eksiltme ile alınacak (35) ton Mazot 

SıhhatvelçtimuiMuavenet Vekm ·t 
ANKARA MINTAKASI SITMA 

MÜCADELE RElSLIGINDEN: 
1 - Ankara Sıtma mücadele mıntakur için muhammen bedeli 

( 4550) lin olan ve evsafı prtııamede yasılı bulunma on beter kild
luk tenekeler içinde (3~) Ton Muot açık eksiltme lle alınacaktır. 
ihaleli Temmuzun yedinci aalı günU .. t on Uçte Anma Sıtma mi• 
cadele Riyaseti binuında yapılacaktır. 

2 - Muvakkat temınat akçesi ytızde (7.5) olup taliplerin ibiıe 
uatmdan bir mt evveline kadar teminat akçeleriai veya ı.n. 
b mektuplarmı uygun ıurette Sıtma mücadelesi Mahnlpllline ver• 
meleri llznDdır. 

3 - Almacak maaotun prtnameainl cörmek ve anJunak için An· 
kara mmtakuı 81tma möc:adele rellllıtne mUracat edilmelidir. 

, 

(1444) 1-2599 

Ankara Vafiliiinden: 
M ubaıınmen Dipozito 

.ıevldi veya 1Capı M•tı uke Weli lllktan 
Mahalleli Sobtı No. No: Cinai MUftemiJab Lr. ~ ü. Kre 

,. Aptı 3S> ,. 3 oda. 1 mut- ıs 00 11 99 

.. dere bah. bal& bmto 
Aıafı 360 .. 3 oda, mut- ıs 00 13 SO 
Ayrancı bah, 1 ball, 

odunluk. lrlmlrllk 
Yukarda nufı yasılı evlere talip auhur etmedllbMln IS-7-o.M 

çarpmba ıGnil aut ıs de ihaleli ppılmak kere 16-6-936 tarlhlndea 
itibaren bir ay mtldcletle puarlıp kamatm. 

İltekUlerin tadl geçen giln ve aaatte !abaları.la ~ di• 
po.ıito makbuzlariyle beraber Defterdarlıkta kurulan Komi~ 
müracaattan. (1386) 1-2602 

Kurulut U y A J Ş SCneti ftlnu 
1891 yerine çtku 
44 1eneclir durmadan çıkmakU olan bu haftalık reaimli ıa· 

setenin Aakara'da latıf yeri A it B A ~ S. 
nelik üöne 10 Ura. ZO 

ÇANKIRI ASLİYE MAHKEMESİNDEN: 
Çankmnm buğday pazarı mahallelinden Abduralnmn kın Emi• 

nenin Yozgadın büyilk iacirli k8yünden Kel Haa olullarmdma 
Haaan oğlu Nail ve bal oiullarmclan Abidin oflu Servet aleyhJ.e. 
rine ikame eyledill nikih bosulmau ~ tasminat davamdan dolll)'I 
müddeiye busuriyle cari muhakemede mtlddei aleyblerdea Rııılt 
namına cönderilen davetiye merkumun Anbraya slttill n mahal. 
li ikameti bilinemedili beyanite bila tebliğ iade lnlmllUf ve -.bo 
kemece.de illnen teblipt ifa11na bnr verilerelıt m+ı •me IM-931 
pr ...... aut OIUl muallak bulunmat oltıftil....,. merkum Nail"ıı 
ye\'111 •e uati ..akWa ~ A.11Hye hukuk mahkemeainde ha
zır bulunmadığı ta1tdinle bakkmda Rtyaben muamele ifa oJ11Ftt11f 
tebliğ makamına kaim olmak üzere ilan olunur. .a ıı•ı 

Bir Su Mühendisi ile iki Nafıa 
Fen Memuru alınacakbr 

ztRAAT VEKXL 
Konya ovası auluna idaresinde çalıftırılmak üzen: bir ıu miUı ft4 

dili ile Ud nafıa fen mırnn ..._._.. k~~~--dtıl~le;d;n;la~~;;~ 
sek mtlbendl• mektebi mezunu olma11, 111 'ft' 
bpnq bulunması, fen memurlarının da nafıa fen ,mektebi mezunaL 
olmasp lhımdır. Alkr.rliklerini yapm11 ?Jma1vı muktUI bul..,. 
iıteklllerin ftllblan ile Wrlikte slraat ......... , ·*-t ftlerl 
mum mildlrlllilM mGracaat etmeleri. (1"3) 1-4744 

1<uru..r 
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5 TEMMUZ 1936 P~ZAR 

Ankara Yül{sek Ziraat 
Enstitüsü RektörlfıoOiinden 

1 - 16-7-936 tarihinden Mayıs 937 sonuna kad~r 10,5 aylık ~n
kara Yüksek Ziraat Enstitüsünün 530 - S80 talebe ıle 120 - 140 mus
tahdeminin sabah, öğle, akşam yemekleri eski şartnamede birçok 
tadilat yapılmak suretile yeniden eksiltmeye konm~ştur. 

2 - İhale Vük.,ek Enstitü binasında ihale komısyonu tarafın-
dan 13-7-936 pazartesi günü saat 16 da yapılacaktır. . . 

3 - Muhammen bedel 109056 lira olup muvakkat temınat teklıf 
edilece;k miktar üzerinden % 7,S dur. 

4 - Daha fazla izahat ve parasız şartnamesini almak istiyenle-
rin Enstitü Daire lVIüdürlü~üne müracaatları. (1509) 1-2698 

Emniyet i~leri U ınum 
l\füdür)ii~udl~rı: 

1 - 936 senec;inde Zalıita memurlarına yaptırılacak elbiseler 
için azı 129 9.30 ço u 13081,50 metre kumaş 20 gün müddetle ve 
kanalı zarf usuliyle eksiltmiye konulmuştur. 

2 - Kuma ın ren i koyu kursuni olacak beher metresının be-

deli muhammeni 50!1 kuruştur. 
3 - Kum.,c;l rın ih lesi 13 7 936 pazartesi günii saat ıs de An-

karada F.m t . ı . üdürlüğünde teşekkiil eden komisyon huzurun-

da yapılacaktıı. · 
4 - Ek iltmiye girecekler: Kumaşların muhammen be?elı olan 

65 407 lira 50 kun ş i'zerindcn yüzde yedi bucuk hesabıyle. 4':}05 
lira SS kuru :Jok muvnl kat teminat mektubu veya makbuzu ıle ve 
2490 sayılı kanum•n 2 inci ve 3 üncü m~dd:1crinde yazılı be~~: 
lerle birlikte teklif mektuplarını ihale vaktınden bır saat e 

komisyona vermeleri. İ ··a" ı-~ .. 
5 Kuma ların ihalesine ait şartname Em ş. U. Mu ur ugu 

SatrCalma komisyonundan alı~ır. Fa:la izaha~. almak ve şartna
meyi görmek istiyenlerin mezkur komısyona muracaatları. 

(1458) 1~2616 

Hava Yolları Devlet 
isletme idaresıinden: 

' k' Hava Yolları Devlet İşletme İdaresince, sivil pilot •. uçuş ma ı-
nisti gibi hizmetler için yetiştirilmek üzere ~6 g~_nç h~~~ete alına
caklardır. Bunlar bir müddet idarenin münasıp gorece~ı _ışle.rd~. ş~
kirt veya memur namzedi olarak çalıştıktan s?nra kabılıyetı ~oru
lenlerin tahsilleri Avrupada ikmal ettiril.ecektır. ~~nların şakı~t o
larak çalıştıkları rrüddetçe, yiyecek ve gıye~.ekler.ı ıdarece. temın .o
lunacağı gibi kendilerine bir liraya kadar gundehk de verılecektır. 

Kabul şartları ş.unlardır: . . 
1 - Pilot olmak istiyenlerin Lise, uçuş makinıstı olacakların da 

orta veya sanayi mektebi mezunu olmaları. • . . 
2 - Havacıhva müsait bir sıhatta olduklarının resmı bır heyetı 

sıh~iye ranonı ile tevsiki. 
3 - Yirmiden büyük ve otuzdan küçük yaşta olmaları. 
4 - Devlet hizmetine girmelerine mani olacak hiç bir halleri ol-

lnaması. 
5 - İdare hesabına Avrupada bulundukları müddetin en az altı 

tnisli idarenin miinasip göreceği ücretle idare hi'r.metinde çalışacak
larını rrıi'hevvin bir katibi adil senedi vermeleri. 

6 - Tı.irk olmaları. 
Bu eraiti haiz olanların İngilizce, Almanca. veva Fransııca bi-

len1er terı-ih er'lilt"ı-ektir. İc;tivenlerin 25-7-936 tarihine kaclı:ır re"im
leri ve iH~t"r ,.r ., .,ı,,rile birlikte Ankarada Hava Y"11:>.-• f-:-f:ıresine 
rniiracaatları. (1529) 2-2769 

Milli l\lüeaf aa Vekileti 
Deniz Merkez Satın Alma 

Komisyonu Reisliğind'en · 
ı _Tahmin edilen bedeli 108.000 lira ve ilk teminat.~ ~-a (6650) 

lira olan (6000) kilo mazot 20 Ağustos 936 perşembe gunu saat 14 
de kapalı zarfla satın alınmak üzere münakasaya k?n?1uştur .. 

2 - 540 kuruş mukabilinde şartnamesini a~_mak ıs~ıyenle~ın An
kara'da Milli Müdafaa Vekaleti binasında muteşekkıl komısyonu-
muza müracaatları. h .. k.. 1 · d 

3 - Münakasaya gireceklerin 2490 sar,ılr kanun u um erı a-
hilind k d a ılı gu"nde saat on uçe kadar kapah zarfları-

e. ve yu ar a.y z (1579) 1-2823 
!!! komısyona vennış bulunmalar-:;.;ı~. ____ _ 

Kapalı zarf usuliyle eksiltme ilanı 
Gümüşaııe Nafıa 

MüdürlfıoOiinden : 
1 - Eksiltmeye konulan iş: Gümüşane Yil?yetini~ 

Trabzon _ İran Transit yolunda yapılacak tesvı~eı turabı
ye, imalatı sınaiye, silindiraj, sığnak binaları ve ışaret lev
haları. 

.. B~ işlerin keşif bedeli: Üçyüz seksen bin altı yüz kırk 
dort lıra dokuz kuruştur. 

2 - Bu işe aid şartnameler ve evrak şunlardır. 
A - Eksiltme şartnamesi 
B - Mukavele projesi 
C - Nafıa isleri şeraiti umumiyesi . 
D - Tesviyei turabiye şose ve kargir ve betonarme ın-

şa:ıtma dair fenni sartname 
E - Hmn: si sartname 
G - Tahlili i::ıt cetveli 
İ tivt'nler hunhrı 950 kurus m11k.,hilinde 

Nafıa Mu ürl 1cr .. nden alabilirler. Ve 1stanb 1 
E unım ve Anl·ara Nafıa Müdürlüklerinde 
bilirler. 

Giimüşane 

Trabzon -
ıtalea ede-

3. ,.. 1~le: 20-7-936 pazartesi günti saat 15 de Gümüşa
ne vı ayetı odasında komisyonu mahsusu tarafından ya
pılacaktır. 

4 - Eksiltme kapalı zarf usuliyle yapılacaktır. 
5 - Ek iltmeye girebilmek için isteklinin 19000 lira 

~uvakkat ~em·nat vermesi ve Ticaret Odasına kayıtlı ol
d~ una daır vesi ayı haiz olup göstermesi .. ıa~~md~r. Bun

n _b ka Nafıa Bakanlığının 24-4-936 gunlu talımatna-
me ne göre bakanlıktan bir vesikayı haiz olması şarttır. 

6 - T.eklif mektuplan yukarda üçüncü maddede yazılı 
s~atten hır saat evveline kadar Gümüşhane Vilayeti ek
sı ~~e komisyonu reisliğine makbuz mukabilinde verile
~~ tır.d Posta ile gönderilecek mektupların nihayet üçün-
u ma dede yazılı saate kadar olması ve dış zarfın mühür 

mumu ile iy· k 1 ,,. cak .k ıce apatı mış olması lazımdır. Postada ola-
gecı meler kabul edilmez. ( 1604-3698} 

ULU'S 

MlLLl MÜDAFAA VEKALETİ 1 
SATIN ALMA KOMİSYONU !LANLARJ 

Asekeri mekteblere taıebe alınıyor 

1 - 936 - 937 ders senesi için Kuleli, Maltepe ve Bursa Askeri 
liseleriyle, Kırıkkaledeki Askeri Sanat lisesine ve Konya, Erzin
can Askeri orta mekteplerine talebe alınacaktır. 

2 - Kabul şartları Askeri lise ve orta mektepler talimatında 
yazılıdır. Bu talimat Askeri mekteplerde ve askerlik şubelerinde 
görülebilir. 

3 - İsteklilerin aşağıda yazılı hususuları da göz önünde bulun-
durmaları lazımdır. 

A) Bütün mekteplerde kaydükabul 1/Temmuz/936 da başlar ve 
10/ A~ustos/936 da biter. Müsabaka imtihanı da ısı Ağustosla 21 
Ağustos arasında yapılır 

B) Mekteplilerin bulundukları yerler haricindcld mevkilerde 
oturan isteklilerin 10/Haziran 936 dan 31/Temmuz 936 tarihine 
kadar bulundukları yerlerin Askerlik şubelerine miiracaat etmiş 
olmaları Ia7.ımdır. 

C) Kabul şartlarını tasıyan istekliler evr, kını tamamlayıp As· 
kertik ıbekri vasıt"siyle mektebe gönderm len ve mekteblerden 
davet vaki olmadan hiç bir istekli mel:tebe gitınemelidir 

D) Müsabaka imihanına girmek için davet ed·ten istekJilerin im
tihan yapılacak yere kadar gitmek ve imtiharıı k;:ı:ranmavmca r,eri 
dönmek icin yanacakları masraflar tamamiyle i tekliye aittir Bu
nu'l icin de gicli5 ve döniis m:ıc;rafını beral--er g 'turmecıi l~zımdır. 

E) t tekit mektebe \ı: hul erlilmedij'i t koirde hiç bir ">ilk id Ha 
edemez ve bir sene terki t:ıhc;ili olanlar da mektebe ~ı 11 azlar. 

4 - Mektepler !evli ve mecranidir. Talebenin i .. esinden başka 
giydirilmesi, teçhizatı ve kıtahlırı mckt be aid o1du~u ı?.ibı ayr ra 
her av bir miktrır maaş d verilir. 

5 - Askeri liseleri muvaffakıyetle bitirenlerden arzu edenler 
müsabaka imtitlıınına girerek kazandıkları takclirde miihendis ve 
fen memuru yetiştirtmek üzere Avrupava tahsile gönderilir. 

(1306) 1-2380 

BlLtT 
l - EsHşehirde •apılacak yapılar kapalı zarfla eks itmeye ko-

nulmuştur. 
2 - Keşif bedeli 286473 lira 48 kuruştur. 
3 - İhalesi 10 Temmuz 936 cuma günü saat 15 dedir. 
4 - İdari ve fenııi ş1'rtmımelerile keşif ve projeler 14 lira 33 

kuruş karşılı~ında o isyondan alımr. 
5 - Eksiltmeye irecel ler 15 b;n 209 liralık teminatları ile 2490 

sayılı kanunun 2 ve 3 üncü m;ıddelerinıie ya ılı ve '-avıodırlık ba· 
kanlı/Tından alınması gereken ferıni eb1iyetn"m.-1er kin ihııle gü
nünden sekiz gün evel mezk~ır b~~ nlı~,a m'ir aat ederek burad n 
alınacak belgelerle idari şartn,mer'!e ya ıh ve verilmesi b heme9aı 
mecburi ol n vesil alarla l)irlikte teklif mektuolarını ihale aatın· 
dan en az bir saat evvel M. M V. satın alma Ko. na vermeleri. 

(1409) 1-2568 

BİLİT 
Ordu ih·ivacı icin erer sabıı· birlikte 20 - temmuz - 936 tarihi

nu satın a ınacaktır. Evsa'ını ne kadar M M. V. F n San .t U
tesbit etmek üzere talipkrin tek- mum Miidürlüğüne mı.iracar et-
lif, nümune ve mütehassıslariyle meleri. (1460) 1-263S 

BlLİT 
ı - Hepsine biçilen ederi 18000 lira olan değişik numara~a dört 

milyon üç yüz altmı"' yedi bin tane Mıh kapalı zarfla cksıltmeye 
konulmuştur. 

2 - İhalesi 21 Ağustos Q~6 cuma günü saat lS dedir 
3 - İlk teminat 1350 liradır. 
4 Şartnamesi parasız olaral· M. M. V. Sa. Al. Ko. dan alınır. 
5 - Eksiltmeye girecelder kanuni ilk teminat ve 2 90 sayılı 

kanunun 2 ve 3 üncü maddelerinde yazılı belgelerle birlikte teklif 
mektuplarını ihale saatmdan bir saat evel M. M. V. satın alma ko· 
na vermeleri. (1553) 2-2822 

BİL İT 
1 - Beher kilosuna biçilen ederi 150 kuruş olan 16 00 kılo pa-

muk çorap ipliği kapalı zarfla eksiltmeye konulmustur. 
2 - İhalesi ıa Temmuz 936 car!'runba günü saat 15 dedir 
3 - Sartnamesi bedelsiz M. M. V. Sa. Al. Ko. dan alınır. 
4 - İlk teminat 1866 lira 25 kuruştur. 
5 - Eksiltmeye girecekler 2 90 sayılı kanunun 2 ve 3 üncü mad

delerinrle yazılı belgelerle kmuni temina larını h~vi teklif mektup
larını ihale saatinr'len en az bir saat evvel M. M. V. satın alm. Ko. ııa 
vermeleri. ( 1586) 2-2825 

BİLİT 
Kitap: Fen sanat kimya şubesi. i~in yabancı dilde yazılı 11 kitap 

pazarlıkla satın alınacaktır. Hepsının tutan 285 liradır. Listesi Ko· 
misyonumuzda görülecektir. 

Pazarlığı 10-7-936 cuma günü saat on birdedir. İlk teminatı: 
21 lira 38 kuruştur. Pazarlığa girecekler vaktinde komisyona gel-
sinler. ( 1S85) 2-2826 

BİLİT 
1 - Beher kilosuna biçilen ederi 170 kuruş olan on yedi bin 

600 kilo yün çorap ipli~i kapalı .zarfla eksiltmeye konulmuştur. 
2 - Sartnamesini l SO kuruş karşılığında almak istiyenler her 

gün M. M. V. Sa. Al. Ko. na gelmeleri. 
3 - Eksiltmeye girecekler kanunun 2 ve 3 üncü madde erinde 

yazılı belP"clerle 2244 liralık ilk teminatlarile bir1ikte teklif mek
tupla~ını ihale gtiııii olan 22 Temmuz 936 çarşan ba r,iinü saat 11 
den hır saat evvel M. M. V. Sa. Al. Ko. na vermeleri. (1584) 2-2827 

BİLİT 
1 - Beher kilosuna biçilen ederi bir kuruş seksen beş santim 

olan 600 bin kilo buğday kapah zarfla öğütulecektir. 
2 - Şartnamesi her güh bedelsiz Ko. dan • 1 nır. 
3 - Eksiltmeye girecekler 1355 liralık k nuni teminat ve 2490 

sayılı nunun 2 ve 3 ünci.i maddelerinde 1ı belrrelerle birlil-te 
teklif mektuplarını ihale ~iinu olan 21-7-Q3 S"h P'i'nü s at ıı den 
en az bı saat evvel M. M. V. Sa Al J<o. na \Crmeleri. 

(1598) 2-2 30 

\.çık: Ek:siltme İ :' ı ı 

Manisa V aliliğiı1aen : 
1 - M nisa memleket hastanesi icin 2651 lira 47 kuru tahmin 

kıymetinde 137 cins ilaç ~e tıbbi malze-me satın alınacaktır. 
2 - Bunların cıns, m~kdar ve eksiltme artlarını gösterir liste 

Ankara, İst nbul ve İzmır Sıhat müdürlüklerinde mevcuddur O
rada görülebilir. Veya M.a~isa Memleket hastanesi baş hekimli

0

gin
den parasız olarak alınabılır. 

3 .- A~ı~ eksilt~eA temn:uzun. 17 inci cuma gtinü saat on birde 
Manısa Vılayet Daım~ Encu.menınde yapılacaktır. 

4 - Muvakkat temınat mıkdarı 198 lira 87 kuruştur. 
(3616) 1-2732 

Lise Sınavlarına Hazırlık l(ursları 
Husuıi bizim okulda riyaziye, fizik, tabiiye ve fenbilgisi tatil 

kursları 15 temmuzda açılacaktır. Kayıd için Yenişehir Ölçerler so-
kak No. 2 Telefon 3877 ye müracaat. '-2754 

İzmİı" Val{ıflar Pl.iüdürl~· 
. 1 - Mezarlık başında 58.793 lira 84 kuruş b ' 

bınası evvelce kapalı zarf usuli ile yapılan eksilt.m 
~uruş bedeli; müteahhidine ihale edilmişti. Mütealı 
ıfa et?1:mesı dolayısiyle mukavele feshedilmiş ve i 
teahhıdı tarafından vücuda gtirilen imalat mahke 
muştur. Geri kalan imalat müteahhid nam ve hesa 
iiz:re 24.6.936 tarihinden itibaren açık artırmaya k 
lesı 17-7-936 cuma günü saat on altıda İzmir Vakl 
binasında mii~eşekkil. kon:ıisyon. huzurunda yapılaca 

2 - İsteklıler bu ışe aıd pro1eler ile imalat ve ek ı 
lerini ve tesbiti delilil raporunu her gün Vakıflar i 
caatla görebilirler. 

3 - Muvakkat teminat mikdarı 4.190 liradır. Ek 
lerin teminat makbuzunu veya bu mikcfara balig b;ıııl
tie<tret o<1nsında kayıdlr oldukl rma dair musad'.iak v 
etmeleri r zımdır. 

4 - Eksiltmeye rir c k İ"te1 lil rin mimar ve a 
l"'n ve İ"" ı>tin h r t"rlü kanuni id~ri ve f nni m 
ve ifa edecek mühendis veva minı"rl:o bütün mua 
k n IIl"stıl olm:lk iizere ç"lı m.,1.,rı c:arttır. Ayn ?~ 
m ve f"ir b0 lmek için en a:r otuz bin liral k r b' "' 
v"' fakivetlP bitİr""'İS ol ı I· arrn:ı chir r<'"m· f n 1' 
miş mu -ıddak bel eler ı:: termrğe mecburd r. (1 , 

ANKARA LEVAZIM AMİR 
SATIN ALMA KOMİSYONU !L 
S irtteki eı ler ihtiyacı için 85000 kilo sığ r eti ., 

pazartesi günü saat dokuzda kapalı zarfla ekş_iltme 
Teminatı 1148 liradır- İstekli erin şartnameyi gijrme 
eksiltmeye gireceklerin mezkur gün saat sekizde te r 
ile Siirtte tiım satın alma komisyonuna mliracaatları. ( 

BİLİT 

n: 

crir ·cek
bunu ve 

nnı ibraz 

1-
1-27 42 

f~ı 1 
:nuz 936 
•acaktır. 
her gün 
ktupları 

7) 1-2586 

1 - Beytüşşebap ve Hakkari ~arnizonlarının et il t° .,,.ları olan 
24000 kilo sığır etinin kapalı zarf usuliyle eksi\ttnesi v 1 acaktır. 

2 - Eksiltmesi temmuzun 17 'nci cuma günü saat on a Beytıis· 
şebapta yapılacaktır. 

3 - Sı ır etinin muval.kat teminatı 4SO liradır. 
4 - Ta iplerin muayyen ;ın ve saatte teklif mekt 1 rı ve mu

vakkate teminatları ile birlikte Beytüşşebap'ta bulnn'!l rı. (1487) 
l-2617 

B1L1T 

1 - Levazım A.mirllğttıe bağlı kıtaat ve mües "'!> tın b<ıkır kap• 
larrnm kalaylanması 13. temmuz. 936 tarihine müsadif pazartesi giınil 
nü saat onbeste açık eksiltmeye konulmuştur. Şartnamesi eksiltme· 
nin yapılacağı Ankara Levazım Amirliği satın alma komisyonunda 
her gün parasız görülür. 

2 - Kalaylanacak 22 kalem bakır kabın tutarı 2550 lıra olup tc• 
minatı muvakkatesi 192 liradır. 1tseklilerin 2490 nu:r.aralı kanunun 
2 ve 3 üncii maddelerinde istenilen vesikalarla birlikte teminatı mu• 
vakkate makbuzları ile mezkur g··n ve saatte komisyonumuza gel-
meleri. (1457) 1-2613 

İLAN 
İstanbul komutanlığına bağ

lı kıtaatm senelik ihtiyacı olan 
23S,700kilo sığır eti kapalı zarf i
le 11-7-935 cümartesi günü saat 
11,30 da alınacaktır. muhammen 
tutarı 82495 liradır ilk teminatı 
61~3 liradır. &artnamesi " - ku
ruş mukabilinde verilebilir. ve 
komisyonumuzda her gün öğle-

den evvel görülebilir. İsteklile• 
rin ilk teminat makbuz veya 
mektupları ile 2490 ıayıh: 
kanunun 2 - 3 üncü madde· 
lcrinde yazılı vesaikle beraber 
ihaleden en az bir saat evveline 
kadar teklif mekt•ıularını Fın. 
dıklıdaki knm•ıtanlık satınalma 
komisyonuna vermeleri. (1494) 

1- :::~9 

İLAN 

1 - Elaziz kıtaı:~ ~.ayvanatmm ihtiyacı için SO?,OOO kilo arpa 
30 7 r'l36 per rmbe gunu saat cı da kapalı zarf usuli ıJe iha]csi Elazis 
tüm satın alma komisyonunda yapılacaktır. 

2 - Arpanın muvakkat teminatı 1406 lira 25 kuruştur. 
3 - Eksiltmeye gireceMer zarflarını ihaleden bir saat evel ko· 

misyona vermiş olacaklardı[- ( 1594) 2-2828 

1 ASKERi FABRiKALAR UMUM ~ÜDÜRLO~O 1 
S~ TIN ALMA KOMiSYONU iLANLARI 

2000 KİLO SA NTRALİT 
500 KİLO DİFENİLAMlN 

Tahmin ecıılen bedeli (8730) lira olan yukarda mikdarı ve cTnıil 
yazıl~ maheme Askeri Fabrikalar Umum ~üdürlüğü Satın Alına 
Komısyon mca 7 Ağu tos 936 tarihinde perşembe günü saat 15 te 
kapalı zarf ile ihale edilecel·tir. Şartname parasız olarak komis
yondan verilir. Talinlerin Muvakkat teminat Qlan (654) lira (75) 
k~ruşu havi te ·lif mektublarım mezkur günde saat 15 e kadar k~ 
mısyona vermeleri ve kendilerinin ele 2490 nuQıaralı kanunun ı ve 
3 maddelerindeki vesaikle mezkur gün ve saatte komisyona müra• 
caatları. (1549) 2-2821 

200 TON ŞİI.l - KÜHERÇ1LES1 

Tahmin edilen bedeli (9000) lira olan yukarda m·ıkda · · l 1 • . rı ve cın· 
sı ya~ı ı ma zeme Asken Fabrıkalar Umum Müdürlüğü Satın Al.a 
Komısyonunca 26 Ağustos 936 tarihinde çar.şamba günü aat ıs te 
kapalı zarfla iha e edilecektir. Şartname para"ız olar"k ı 0 · 
d" ·ı· T ı· 1 · "' mısyon .. . n v rı ır. a ıp erın !'iuvakkat teminat olan\675) lir yı havi tek· 
lıf .mektJp a~ın~ ~ez rnr günde saat 14 e kada~ komi yona verme-
lerı ve kend erın n de 2 9() numaralı kanumtn 2 ve 3 d ı 
d k. ·kl • m e erın· 

e ı ves~ı e mezkfir gün ve saatte komi yona mürac"atl-ı rr. 

1 Ton klor kal yum 
. Tahmin ed'len bedelı (700) 

1 a o n yukarda m kd n ve cin-
i y ılı malz mf" a keri fabrika

lar umum mu lurhigi.ı satın alma 
kom· yonunca 20 temmuz/936 
t rih.nde P" rt i giinü saat 14 
te açık eksilt-ne ıle ihale edilecek-

(154~} 2 '820 

tir. Şartname para 1 ol rak ko· 
misyond n vcrilır. T 1i terin mu· 
vakkat teminat olan (52) lira 
(50) kuru~ '\'C 2490 n aralı ka 
nu.nun 2 ve 3 maddele ·ndeki ve
sa.ıkle mezk!'tr giin ve 'i atte ko· 
mısyona müracaatı rı. ( ı 545) 

2-2781 
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:'uka~da evsafı yazılı bahçeler 15.7.936 rars.amba ·· t 15 

de ıhalesı yapıl ak .. 26 6 . :ı gunu saa m uzere .. 936 tarıhinden itibaren 19 .. n müd-
detle açık artırmaya vazolunmuştur. gu 

~steklilerin .sözü geçen gün ve saatte hizalarında österiten di
~ı~z(~~6~akbuzıvle Defterdarlıkta kurulan komisyon: müracaatla-

2-2785 



SAYFA 8 
:sa ULUS 5 l l:.ıvu, .. v .... J..,..,..., ........ 

~ Ozalid lcağıtları üzerine PJ_,AN KOPY ALAR.I süratle yaılılır TeJ. 1230 
Halil Naci Mıhcıoğlu tıciıaiiırlit!litııleiıvci ••••••••••••m.am 

• 

Maliye Müfettiş Mua-
vinliği imtihanı 

Maliye Teftiş Heyetinden: 
3S hra maaşlı Maliye Müfettiş Muavinliği için 18 Temmuz 

1936 tarihinde imtihan yapılacaktır. 
Aranılan şartlar ıualardır: A ) Memurin kanununun ~ üncü 

maddesinde yazılı evsafı haiz olmak, B) 1 Kanunnsani tarihin· 
de 30 yaşından fazla olmamak, C) Mntkiye mektebinden (Si
yasal Bilgiler okulu). Hukuk Fakültesinclen, Yüksek Ticaret ve 
İktısat mektebinden veya bunlara muadil derecedeki ecnebi 
mekteblerinden mezun olmak, D) Yapı1acak tahkikat netice
sinde ahlak ve seciye&i müsait bulunmak. 

İmtihana talih olanlar 14/Temmu~/1936 tarihine kadar An· 
karada Maliye Vekileti Teftis Heyeti Reisliğine arzuhalla 
miiracaat edeceklerdir. A rzuhala su evrakın raptı lazımdır: 
A) Nüfus ciizdanı ve adresi, B) Kendi ei yaztlariyle tercümei
hal hulasası (memuriyette bulunanlar müddet ve ~ureti hiz
metlerine dair resmi vesika raptedeceklcrdir. ) C) Askerliğini 

yaptığına dair resmi vesika, (askerlikle aHikası kesilmemiş 
olanlıırclan orta ehliyetnamevi haiz veya ehlivetnamesi olmı
yanlar imtihana girebilirler, kazandıkları takdirde ancak nam· 
zed olarak kabul olunabilirler.) D) Mekteb schadetnamesi veya 
tasdiknamesi. E) Sa(!lam ve volculuğa mütehammil oldukla
rına dair hükilmet doktorunun raporu. 

Talipler vazıh ve sözlü olmak üzere iki imtihana tabi tutu
lacaklardır. Yazılı imtihan Ankarada ve İstanbulda ve mu
vaffak olanların sözlü imtihanı Ankarada yapılacaktır. 

İmtihan Programı: 
1 - Maliye: A) Büdce (ihzarı, tatbikı. tasdik ve kontrolü) 

Muhasebei umumiye kanunu, hükümleri, B) Vergi nazariveleri 
ve usulleri, vasıtasız ve vasıtalı vergiler, ( sedüllü vergiler, , 
veraset ve intikal vergileri, istihlak üzerinden alman vergi· ' ~ 
ler, gümrük, inhisarlar. harçlar) Türkiyedeki vasıtao;ız ve va
sıtalı vergiler. C) Maliye Vekaletinin merkez ve Vilavetler 
teşkilatı, D) İstikraz nazariyeleri, tahvil, amortisman, Tür
kiye düvunu umumiyesi. 

2 - 1ktısat: istihsal, tedavül, nakid ve itibar, inkisam ve 
istihlak h:ıhisleri) 

3 - Mali ve tir.ari hesap, basit ve mürekkep faiz. iskonto, 
faizli hesabı cariler, 

4 - Hendec;e: ( sat1h ve hacim mesaha tarı) 
.5 - Ticari usul defteri (e~slı ve nratk malilmat). 
6 - Hukuk idare, memurin muhakemat kanunu. cezıı mtı· 

hakemeteri usulü kanununun tatbikat usullerine müteallik hü
küııı'eri, ceza kanununun memur suçlarına ait kısmr, kanunu 
metieni ve borclar kanunu ile ticaret kanunlarının maliyeyi 
alflkıı-l.,r eden ahkclmı, 

7 - Türkiyenin tabii ve iktısadi cografyası ve tarihi hak
krnda malilmat. 

8 - Ecnebi lisan: (Fransızca, Almanca veya tngilzceden 
biri). 

İmtihan neticesinde Müfettis Muavinliğine alınanlar 3 sene 
sonra vaoılacak ehliyet imtihanında muvaffak olurlarsa Mali· 
ye Miifettisliğine tayin edilecekler ve bir sene staj için f v 
rupaya P:Önderileceklerdir. 1- 2378 (1277) 

1\1. l\1 .. \ 7 el{aleti Deniz Satınalnıa 

l{omis)10n11 Reisli~ndeıı : 
1 - Tahmin edilen bedeli en cok 134.000 lira ve ilk teminatr da 

7940 lira olan 10 bin ton maden kömüriinün kapalı zarfla münaka
sası 10-7-936 cuma günü sııat 14 tc Ankarada M. M. Vekaleti bina
sında yapılacaktır. 

2 - Şartnamesi ( 670) kuruş mukabilinde, İstanbul•da Deniz le· 
vazım Satınalma komisyonundan, Ankarada M. M. Vekaleti Deniz 
Merkez Satınalma komisyonundan v::rilmektedir. 

3 - Münakasaya gireceklerin, 2490 sayılı kanunun hükümleri 
dahilinde ve tayin olunan günde saat on üçe kadar zarflarını komis-
yona vermeleri lazımdır. (1405) 1 )2566 

Hava Okulları Komutalığından 
Hava okulları i_~in 126 lira ücretle bir mimar alınacaktır. Şerait 

aşağıda yazılıdır. Uc1etler~ne gösterecekleri iktidar ve liyakate gö
re ve talimat veçhile iki sonede bir zam yapılacaktır. İsteklilerin is
tida ve diğer evrakı ile beraber Eskişehir Hava Okulları Komutan
lığına müracaat etmelerj llzımdır. 

1 - Türk olmak 
2 - Diploması bulunmak 
3 - Askerliğini bitirmiş olmak 
4 - Hüsnühal varakası ve sıhhat raponı almak 
5 - İki sene hizmeti teahhüd edeceğine dair Noterlikçe musacı-

dak senet vermek. (3577) 1-2719 

Oev1ct Hava Yolları işlt:.tme idaresi 
Alım ve satım komisyonundan : 

Ankarada istasyon civarında, eski koşu meydanında yaptırılacak 
betonarme ~ayyare hangarı için ( 46.500) lira bedel tahmin edilmiş 
ve inşaııt kapalı zarf usuliyle eksiltmeye konulmuştur. 

Eksiltme 13. 7. 936 tarihinde pazartesi günii saat 15 de Taşhanda 
Hava Yolları Devlet İşletme İdaresine ait dairede yapılacaktır. 
Proje ve şartnameler 233 kurus bedel mukabilinde Bayındırlık Ba
kanlığı Yapılar Umum Müdürlüğünden alınabilir. Talip olanların 
3487,5 liralık muvakkat teminat makbuzu veya Banka mektubu ve 
şartnamede gösterilen vesikaları ihtiva etmek üzere 2490 No. lu ka
nunun 32, 33 üncii ve müteakib maddelcrindek~ tarifat dairesinde 
hazırlıyacakları teklif mektuplarını yukarda yazılı eksiltme saatin -
den bir saat evveline kadar komisyon reisliğine vermeleri ilan olu-
nur. (1455) 1-2634 

DENiZ LEVAZIM SATINALMA KOMİSYONUNDAN: 
Tahmin edilen bedeli 5197 5 lira olan ''462000" kilo ekmek 6 tem

muz 936 gününe rasthyan pazartesi günü saat ''16" da kapalı zarf 
suretile alınacaktır. 

Muvakkat teminatı (3898) lira (13) kuruş olup şartnamesi ''260" 
kuruş mukabilinde komisyondan ~ıer gün alınabilir. 

isteklilerin, ''2490° sayılı kanunda yazılı vesikalarla teklifi havi 
mazrufları belli gün ve saatten bir saat evvel Kasımpaşad~ bulunan 
komisyon Başkanhğ!~a vermeleri. (3338) 1-2572 

11- . .,. -~ . . ' ,. . ' . . , MAL SAHİBİ VE KiRACILARlf\J 
NAZARI DİKKATİNE 1 K. IZIUAY 1 Ankara Belediye Reisliğinden · 

Kiraya verilen ve verilmek istenilr.n 
gayri menkuller için yapılan mukaveleler-
den müddeti hitam bulanlar ile mukavele
yi yapmanuş olanlar 20 temmuz 936 ta
rihine kadar Noterlikçe tasdik edilmiş mu
kaveleyi yapmış olmaları lazımdır. Bu 

HASTABAKICI HEJ\IŞlRELER 

Okulu Direktörüğünden : 

Yeni ders yılma hazırlanmaktadır. Okul geceli ve para
sızdır. Okul, genç bayanların hastabakıcı ve ziyaretçi hemşi· 
re yetiştirerek, hastanelerde ve umumi sıhhatle alakadar olan 
müesseselerde çalışmalarına mahsustur. 

müddet ten sonra umumi surette yaptırı

lacak kontrolda mukavele göstermiyen 
Tahsil müddeti üç yıldır. Teorik ve pratiktir. Dersler hu

susi doktor profesörler ve muallimler tarafından verilir. 

İsteklilerin iyi ahlaklı ve sıhatli ve en az orta tahsili bi

tirmiş olmaları şarttrr. Diğer şartlarımızla fazla izahat için 1 
yazı ile veya bizzat 1stanbulda Aksarayda Haseki caddesinde 
Okul Direktörliiğüne müracaat edilmesi. 15 Eylül 1936 dan 
sonra müracaatlar kabul edilmiyecektir. 2-2817 

mal sahibi ile 
!ardır. ( 1510) 

kiracılar cezalandırılaca)\-

1-2699 

Emnivet İş]p1·i l Tmum 
~lüdür.lüğüncl(\n · 

~- ,, 
Ankara Valiliğinden: 
1 - Merkez Dumlupınar okulunun bedeli keşfi 2305 lira oıan ta· 

mir işi actk eksiltrm""l" k"nı•lmuştur. 

Motosiklet. Bisiklet ve yazı makinalarının tamiri ve Lunlaru 
kullanılması işlerinde çalışmak üzere ayda (80) lira ücretli vazife 
ye müsabaka ile bir makinist alınacaktır. 2 - Eksiltme 16-7 -936 persembe günü vilayet binasında İlsürel 

komisyonu öniinde yapılacaktn. İsteklilerin vesikalarile birlikte 16-7-936 tarihine kadar İsticb 
ile Umum Müdürlüğe müracaatları. ( 1574) 2-2824 

3 - İstekliler şartnamede yazılı muhammen bedelin % 7,5 nis
hctindeki para veva tahvilat, esham ve banka makbuzu ile eksiltme
ye gireceklerdir. Aıık~ara Valiliğinden~ 

4 - Şartnameyi görmek istiyenler Ankara Kültür Direktörlü-
~ÜN: mi'lracaat edeceklerdir. ( 1536) 2-2761 

1\slicri İ~~~ik~alar Sigorta 
l - Hazine namına müsadereli Ankara orman mtidüriyetı depo 

larında mevcut bulunan 18,975 metre mikap çam kereı>tesinin be· 
her metre mikabı 18 liradan, 333 adet çam sırığının beher adedi 10 
kuruştan 29595 kilo mahlUt odunun beher kiolsu bir kurustan 14022 
kilo meşe kömürünün beher kilosu 2,5 kuruştan 152 kilo çam kömü
rünün kilosu 3 kuruştan 320 kilo çıranın beher kilosu 2 kuruştan 
155 adet çam sepetinin beher adedi 5 kuruştan 303 çift çam diiğe· 
ninin beher çifti 3 liradan 15 gün müddetle açık artırmaya konul· 
mu~tlır. 

Sandığı Reislitünden : 
Askeri frhrikal:ır teavi.in ve sigorta sandığı tarafından Kırıkkalede 

bir sinema binası ile bir fırın ve bilahare tekarrür edecek müteaddid 
evler yaptırılacaktır. 

Bu islerle uğra~mış ve as~ari olarak seksen bin liralık bir teahhü
dii ifa ettiğine dair ehliyeti fenniyesini ibraz edecek müteahhidlerin 
bu husustaki resim ve tafsiHitı almak üzere her gün istasyon civarın
daki askeri fabrikalar umum müdürlüğü binasında bulunan teavün 
ve sigorta sandığına saat 13 den sonra müracaatları. ( 1561) 1-2771 

2 - Artırma 20-7-936 pazartesi günü saat 15 de Ankara ormar. 
müdürlü~ünde yapılacaktır. 

3 - Artırmava iştirak edeceklerin % 7,5 teminat akçelerile An
kara Orman mi.idüriyetinde müteşekkil komisyona müracaatları 
ilan olunur. ( 1603) 2-2833 

Kiralık modem 
Daire 

Ycnİ!"chir. Kocl\tepc'dc Sait 
Aydoslu'nun evinde 4 oda 2 h~l 
geniş balkon, rnutbah, banyo, kı
ler, kapusu hahçe~i müstakil, 
her türlü konforu havi modern, 
havat.lar bir daire kiralıktır. Her 
~iin s;rıt 1 : 3 görülebilir. Te
lef. 1995. 1-2832 

i mtiyaz sahibi ve Ba~u
harriri Falih Rıfkı ATAY 

Umumi Neşriyatı İdare 

eden Yazı İşleri Müdürü 
Nasuhi BAYDAR 

Çankırı caddcsı civc1rınd:ı. 

Ulus Basımevinde basılmıştır. 

NAS1RilAC1 
KANZ UK 

En eski nasırları bile pek kısa 
bir zamanda tamamen ve kökün· 
den çıkarır. 

Umumi deposu: İngiliz Kan· 
zuk eczanesi, her eczanede bulu· 
nur, ciddt ve müessir bir nasır 

ilicıdrr. 

......................................................... 
lSTANBUL AMERİKAN KOLEJi 
l{ız l{ısmı Amerikan Kız Koleji .Robcrt K o 1 e j Erkek Kısnu 

· Arnavutköy, Tel. 36.160 Bebek, Tel. 36 ... 3 
Mektep, İngilizceyi en iyi öğreten bir müessesedir. Almanca veya Fransızca ihtiyari olarak müte
hassıs muallimler tarafından öğretilir. Milli terbi ye ve kültiire so nderece ehemmiyet verilir . Aile 
hayatı ya~atılır. Kütüphaneleri mükemmeldir. Kız ve erkek beden terbiyesi ve sporlar talebenin be· 
deni tekemmül ünü temin eder. Lise kısmı derslerine munzam olarak ticaret dersleri gösterilir. 

Mühendis J(sımı Ameli ve nazari usullerle elektrik, makine 
ve Nafıa mühendisi yetiştirir. 

KA YiT GÜNLERİ: 1 Ağustos'a kadar çarşamba günleri saat 9 :00 dan 12 :00 ye kadar. 
1 Ağustos'tan SONRA Çarşamba ve Cumartesi günleri saaat 9 :00 dan 12 :00 ka-
dar. 7 Eylülden sonra hergün. 

Fazla malümat iç:.:ektupla veya bizzat müracaat edilebilir. 2-2818 

.Jandarma Genel Komutanlığı ~\nkara 
Satınalma Komisyonundan: 

1 - Aşada Çeşit, mikdar, tahmin bedeli yazılı eşya hizalarında yazılı gün ve saatta satın 
caktır. 

alına-

komiı-2 - Şartnameler her çeşidin hizasında yazılı para kar§ılığında; yazısız olanlar parasrz 
yondan alınabilir. 

3 - Eksiltmeye girmek istiyenlerin şartnamede yazılı vaktinde 
pazarlık için de ilk teminat ve istenilen belgeleri komisyona vermiş 
CİNSİ Joıı(ikdarı Alış Tahmini İlk 

teklif mektubunu, açık eksiltme, 
olmaları. (1473) 
teminat. Şartname İhale 

usulü L. Kr. L. Kr. Bedeli tarihi. Gün. S. 

Mobilya 345 Tane Kapalı ZA. 
Kaput kun.dşı 46279 metre 
Kışlık El. kumaş 23000 ., 
Yazlık El. kuma§ 163000 ., 
Yatak bezi kılıfltk 47000 .. " 
Çama-:ıırlı~ bez ı i0100 .. .. .. 
Tıbbi Ecza. 40 çeşit Açık eksiltme 
Komprime kinin 300 Kg. Kapalı Zarf 
Etüv 5 Tane ,. .. 
Velense 184 ,. Açık eksiltme 
Battaniye 4000 Kapalı zarf 
Matra 11000 .. ,. 
Zencirli yular 1785 Açık eksiltme 
Naftalin 1000 liralık pazarlık 
Gebre 3073 Tane ,. 

• 
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O O 16-7-36 Perş. 11 
o o 16-7-36 .. 14 
O O 17-7-36 Cuma. 11 
1. 50. 17-7-36 " 14 
O O. 18·7·36 cumartesi 10 
O O 20-7-36 pazartesi 10 
o o 20-7-36 •• 13 
o o 20-7-36 15 

1-2663 

( YENi Si EMAL R {KULÜP) 

BUGÜN BU GECE 

Yeni mevsimin seyredilecek yegane filmi 
MOSKOVA GECELERi 
ANNA BELLA • HARRY BAUR -

PİERRE RİCHARD WİLLM 

Zengin müziğiyle emsalsiz bir aşk 
ve ihtiras filmi 

BUGÜN GÜNDÜZ 
BAGDAT YOLU 

PİERRE RİCIIARD WİLLM ~ 

KATE DE NAGY 

GECE 
1 - ÇÖL SAV AŞLARI 

il - KARA KEDi 

SİNEMALAR 1 TEMMUZDAN İTİBAREN TENZ1LA TLI TARİFE 
TA TB1KlNE BASLAMISTIR 


