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Başbetke 

CE t. \ RE KARARI 
Kuvvetli bir devlet tarafın

, Jan küçük bir devletin toprakları 
istilaya uğramak, hürriyetler mah
volmak, taçlar dütmek tarihte 
misli görülmiyen hadiselerden de
ğildir. Jiilakis biz tarihte misli gö
rülmiyen bir hadise bekliyorduk: 
Kuvvetliye kar§ı bütün milletler 
birleşerek, haklı ve mazlfım olanı 
kurtaracaklardı. Milletler Cemi· 
yeti bu maksad için kurulmuttur. 
Fakat ne Mançuri'de Japonya'ya 
kar§ı, ne de Habeşistanda İtalya· 
ya karşı muvaffak olmuştu.r .. ~r~· 
da bir fark varsa, Mançurı ıstıla· 
smda zecri tedbirlerin dahi tatbik 
edilmemiş olmasındadır. 

Harbı kaybeden bir impara· 
tor, bir kaçı müstesna, bü
tün dünya milletlerinin top· 
lanmış olduğu bir salonda kür· 
süye çıkarak kendi halkının hür • 
riyet ve hak davasını müdafaa et
ti. Eşsiz olan bu hadisedir. Keza, 
muayyen bir devletin menfaati he
sabına olmıyarak, şimdiye kadar, 
Habeşistan kadar hiç bir mazlum, 
hak namına bu kadar müdafaa 
olunmamıştır. 

Vakanın mazidekilere benzer 
tarafı şudur: Bir devlet, zayıf bul
duğu başka bir devletin toprakla
rını almak ister. Orada menfaatle
ri olanlarla uyuşarak veya hepsi
ne ıneydan okuyarak, kara ve de
niz ordularını seferber eder ve 
fütuhatta bulunur. ltalya Habe§is
tan' a karşı 1913 de böyle h~reket 
edecekti. Eğer onun Afrıkada 
yerleşmesinden İngiltere memnun 
değilse, ya hazırlığı tamamdır, 
harba karışacaktı veya, bugün ol
duğu gibi, tamam değildir, müsa
maha ed kts. Halbu 1 tımdi Ha
beşistanın u ve a bu bayrak al
tında bulunması ile hiç alakası ol
mıyan devletler dahi zecri ted
birlere yani sulhu bozana ceza 

ermek hareketine iştirak etmiş-
lerdir. 

Denec.ek ki eğer Milletler cemıye
ti olmasaydı Negüs italyanlarl ... pa
zarlık ederek topraklarının vey~ 
hukukunun bir kısmını kurt:ırabı
lirdi. Aduva zaferi ile biten mü
cadelede böyle olmamıştır. Sonra, 
ltalya'nın bütün Habeşistanı b~ 
kadar çabuk istila etmek kud~e.tı: 
ni kendinde gördüğü zaman, ışını 
yarım halletmesine hiç sebeb yok· 
tu. Eğer kala kala Negüs'e Fas 
ıultanhğı gibi bir maaf ~e ma~a~ 
kalacak idi ise, böyle hır vazıy~tı 
kabul ebnenin gayesi olan geçım 
karşılığı servet olarak Negüs'te 
vardır; nihayet kartının altmda 
da Habe§İstan imparatoru sıfatı 
bulunacaktır. 

Zamanımızın lehine olanları 
kaydedelim: Milletler Cemiyeti· 
nin "muvaffak olmasına, eski tabir 
ile, r a m a k kalmıştır. Eğer 
Habeşistan biraz daha medeni ve 
kuvvetli olsaydı, eğer zecri tedbir· 
lere bir iki kalem daha ilave 
olunsaydı, tarih hakk~nda bir em
salsizlik kaydedecektı .. 

Milletler Cemiyeti fikri, mil· 
Yonlarca insanın boğaz!anması ile 
neticelenen büyük harb faciasının 
aksülameli olarak doğmuştur. Mil
letler Cemiyetinin eksiklerim ta
ınamlıvarak, onu, gerçekten bar.ı· 
§ı müdafaa etm~ie kudretli hır 
~üessese haline ı.-.lymak için Ha
beşistan dersinden istifade olu-
nursa, gene bir şevdir. ., . .. 
, Şimdilik her devlet. mı.lı ~u
dafaasmı tamamlamalıdır. Çun
k:ü henüz milletlerin hürriyet ve 
hakkmı koruyacak başka mües5ir 
bir vasıta yoktur. Ondan sonra ba
rışçı devletler birlecıerek, taarru
zu imkansız ve silahsızlanmayı 
ttıümkün kılmak için ellerinden 
geleni yapmağa teıehbüs etmeli
dirler. 

Falih Rıfkı ATAY 
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Son haberler ücüncii 
...> 

sayf amızdadır 

ADIMIZ, ANDIMIZDIR HER YERDE 5 KURUŞ 

Boğazlar hakkındaki lnglliz mukavele 
proıesinin metnini neşrediyoruz 

Bu proje Ankarada iyi bir tesir yapmamıştır ve konferansın 
a.kibetinden endişe edilmektedir. 

l{onf eransın diin 
sahahl{i celsesi 

Montrö, 7 (A.A.) - Boğazlar kon· 
feransının bugünkü sabah celsesinden 

sonra neşredilen tebliğ: 
''Konferans, İngiliz delegasyonu ta

rafından teklif edilen mukavele projesi 
metnini görüşmeye devam etmiştir. 

Yedinci ve sekizinci maddeler ka· 
bul edilerek tahrir komitesine gönde

rilmiştir. 
Dokuzuncu madde üzerinde, barış 

zamanında deniz altı gemilerinin geç • 
mesi yasağı ile Karadenizde sahildar 
devletlerin deniz kuvvetleri hesabına 
Karadeniz dışında inşa edilmiş olan de· 
niz altı gemilerinin geçmesi için derpiş 
edilecek istisna meseleleri hakkında 
görüş teati edilmiştir. 

M"ntrö frki ingili7. delegasronırna 
başkanlık eden Lord St:ınley 

Fransız delegasyonu muhtelif harb 
gemisi tipler arasında gözetilen fark 
hakkında ihtiraz kaydını tekrar etmi~

tir. 
Maddenin kati kabulü, 15 inci mad· 

de ile ondan sonraki maddelerin kati 

ZECRİ TEDBiRLER 

KALKTIKTAı SONKA: 

İtalya şimdi de Akde
niz anlaşmalarının 

feshini istiyor 
Roma, 7 (A. A.) - Havas: 
Salahiyetli mahfiller, italyan alcyh

darı Akdeniz anlaşmaları mer'i kaldığı 
müddetçe. İtalyanın Montrö konfer.an. 
sına iştirak etmiyeceğini teyit etmek. 
tedirler. Bu mahfiller, İtalyanın Brük. 
sel Lokarno konferansında hazır bulun
mak için henüz bir davet almamıştır. 

Keza bu mahfiller, İtalyan ulusunun, 
zecri tedbirlenn kaldırılması mesele. 
sinde bunların konulmasında olduğu 

gibi lakayd bulunmakta olduğunu bil. 
dirmektedirler. 

Frcınsız gnzeteleri11in fikirleri 
Paris, 7 (A. A.) - Pöti Parizyen ga.. 

zetesi yazıyor: "Zecri tedbirlerin kal
dırılması hakkındaki karar şu meseleyi 
ortaya koymaktadır: 

Bu karar, İtalyanın eski zecri tedbir. 
lerle işbirliğini ı.abul etmesine yeter 
mi? 

Cenevredeki italyan mahfilleri, Ro. 
manın Montröye bir delegasyon gön. 

(Sonu 5. inci sayfada) 

istimalden sakit kalmaları halini derpi~ 
edecek tarzda tadili lüzumunu kabul 
etmiştir. 

Konferans, bu maddeye, turk muka· 
vele propesinin altıncı maddesindekine 
benzer bir metnin .tonilato ve önceden 
müsaade kayıtlarının kaldırılması su
retile ,ilavesine matuf olan tadii tekli
fini müzakere etmi ve karar talik C· 

dilmiştir. 

(Sonu 3. iincü sayfada1 
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lngiliz projesinin metni 3. ün:::ü 
sayfamız.dadır. 
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Mnntröclcki elen, ronıen ve sovyet delegeleri - soldaı 

sağa: BB. Politis, Titülesko ve Litvinof 

ı. • in.ıı kabulüne bırakılmıştır. 

Onuncu madde, ingiliz delegasyonu 
tarafından verilen yeni tadilli şeklile 

kabul ediJmis ve Sovyetler Birliği de
leg:ısyonunun, K aradenizde sahili olan 
devletler tarafından yapılacak ihbarın 
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müddeti hakkındaki ihtiraz kaydı ile 
tahrir komitesine gönderilmiştir. 

Konferans, 11 inci madde için İngi
liz delegasyonu tarafından teklif edi· 
len son metnin, hasar veyahut kaza vu
kuu sebcbebile gemilerin uzun müddet 
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gil·z gazeteleri kllyg österi o lar 
Lonclra, 7 (A.A.) - Sıyasal mahfil

ler şu ifşaatta bulunmaktadır: 
B. Greiser'in "alman milleti namı

na söz söylemekte olduğu,. suretindeki 
iddiası, B. Bitlerin kendisini yalnız 

Almanyanın değil. Danzig. Memel, A
vusturya ve Çekoslovakya akalliyctle
ri de dahil olduğu halde alman dili ile 
konuşan lıiitün nüfuımn delegesi say
makta olduğu manasıJ'la gelmektedir. 
İşte, dlin öğleden sonra akdetmiş ve 
bilhassa Danıig meselesinin tetkikine 
tahsis eylemiş olduğu celsede kabine
nin varmış bulunduğu netice budur. 

Kabine. 
ı - B. Eden'in Cenevre toplantıla

rına dair olan raporunu dinlemiş ve 
tasvib etmiştir. 

2. - Danzig meselesini gözden ge· 
çirmiştir. 

Sovyet er 

3 - Yakında toplanacak olan lokar
nocular konferansı hakkında konuşma· 
)arda lıulunmu§tur. 

(Sonu 5. inci sayfada) 

B. GHEISEU NAZI 

ŞEFLERlLE KON ŞTU: 

Berlinde hiı, 

referandumdan 
llahsolunuyor 

Berlin, 7 (A.A.) - B. Greiser, dün 
bütün gün nasyonal-sosyalist liderleriy
le görüşmüştür. Bu görüşmelerin mev· 
zuu hakkında hiç bir şey ifşa edilme
ıpiştir. (Sonu S. incı sayfada) 

birliğinde 
6 emn1uz aııa l{aııuıı g .. nü l:.ü 

~ e ıı ~ i I{ l e r e v e s i l c o l el J 
Moskova, 7 (A.A.) - Tas ajansı bil

diriyor: 6 temmuz ana kanun günü Sov
yetler Birliğinde heyecanlı geçmiştir. 
Büyük ~ehirlerde şenlikler ve spor eğ· 
lenceleri yapılmıştır. Moskovada BB. Sta
lin, Molotof, Kalenin ve öteki şeflerin 

huı?uru ile muazzam bir spor geçid res
mi yapılmış ve on binlerce sporcu, bü • 
yüklerini tükenmez alkışlarla karşılamı~
tır. 

Sovyetler Birliği beden terbiyesi leo
mitesi başkanı ile komünist gençlikleri 
birliği merkez komitesi sekreteri nutuk
lar söylemi }erdir. 

Geçen alçak arabalardaki havuzda, 
yüzgeçler muhtelif şekiller gösterirken 
başka bir araba üzerinde de bisikletçi • 
ler kosu hareketleri yapıyorlardı. 

Parlak elbiseler giyinmiş on bir genç 
kız yeni kanunu esası projesinde yazılı 
on bir cumuriyeti temsil etmekte idi. 

Geçit saat 13 de başladı ve saat 16 da 
bitti. 

İkinci kısım şenliklere Moskovadan 
3000 jimnastikçi ile 500 Ukrayna spor -
cusu iştirak etti. Ukraynalılar hem yürü· 
yor hem de gopat milli danslarını oynu
yorlardr. 

Nihyet kızıl meydana muazzam bir 
halı serildi. Bu halının üzerinde futbol 
sahası taksimatı vardı. Sah:ıda önce koşu 
müsabakası sonra da en iyi futbolcular 
dan müteşekkil iki takım arasında bir 
futbol müsabakası yapıldı. Ve spor bay· 
rasına bu suretle saat 20 de nihavet ve
rildi. 

Başllaliaııınıız dün 
istaııbula o·itti 

~ 

Başbakammız lsmet lnönü dün sa
at 19.10 da lstanbula hareket etmişler 
ve durakta Bakanlar, Say/avlar ve Ba· 
kan/Iklar ileri gtolenleri tarafmdan u
ğurlannuşlardrr. Resimlerimiz Başba

kamn sayrn refikası ile vedalaştığmı, 
vagona bindiğini ve Bakanlarla Anka
ra valisi tartılın J 1n selam/andığım g -. ç. 
ternıektcdı'r. 

TEl-'RIKAMJ 

Rudyard KJJ>Llı\TG'iıı • 



SAYFA 2 

Giiniin meseleleri. 

Orman 

Yeni orman kanunu projesinin en 
ôııemli parçalarından birisi de orman. 
ların koruma teşkilatı hakkında olan 
maddeleridir. Ormanlarımızın sekiz 
milyon hektar yani seksen milyon dö. 
nüm olduğuna ve yurdun da hemen ye. 
di yüz bin kilometre genişliğinde bu
lunduğuna ve ormanların da yurdun 
muhtelif mıntakalarında olduğuna gö
re bunların bütünlüğü ile korunması 
için çok esaslı bir korumaya ihtiyaç 
vardır. 

Yeni proje, kanun halinde Kamu
taydan çıktıktan sonra onun tatbiki 
için koruma teşkilfitı esas1ı surette hal· 
ledilmiyecek ve zayıf kalacak olursa 
kanundan umulan faydalar elde edile
mez. Onun icin Kamutayın muhtelit 
encümenlerinde görüşülüp yalnız, ic:
letme ve koruma te kil"tı geri bırakıl

mış olan bu projenin, Kamutayın yeni 
faaliyet yılma geçmeden önce bunun 
mutlak surette hükümetçe tetkik edi
lip esaslı bir hale konması Iazımdır. 

Muhtelit encümenlerde bu proje 
görü ülürken ormanları koruma kuru
mu hakkında başlıca iki esaslı fikir 
karşıla mıştır. 

Ormanları koruma kurumu: 

1) Sivil 

11. 

2) Askeri. 

Te kilatla temin edilmelidir. Her iki 
fikrin de kuvvetli ve zayıf tarafları 

vardır. 

1) Sivil koruma teşkilatı fikrini is
ti yemler: 

Ormancılık gelişi güzel bir is değil
dir. Bunun kendine mahsus metodları 

vardır. Orman bekçisinden başlıyan bu 
kurumun ilk elemanlarının dahi öğren
mesi ve bilmesi gereken tatbikata aid 
şeyler vardır. Bunlar hemen kısa zama
na münhasır askeri bir teşkilatla yapı
lamaz. Bir bekçi veya bekçibaşı vazife 
aldığından sonuna kadar 20-30 yıl gibi 
uzun bir zaman ormanlarda vazife ba
şında olarak zaman zaman staja tabi 
bulundurulmakla ormanların gerek ko
runma gerek teşcir ve sair ödevleri da
ha iyi yapılabilir. 

Ormanların bu teşkilatla korunma 
ve idareleri ancak mümkün olabilir. 
Başka bir kurumla bu iş tamamiyle gö
rülemez. Askeri teşkilat olursa orman
ların fenni idareleri için başka ve mu
hafaza işleri için de başka ayrı ayrı 

iki makamın olmasına lüzum vardır. 

Biri askeri diğeri sivil olmak· üzere iki 
amirin idaresinde ormanlarda ahenkli 
idare kurulmasına ve binnetice orman
ların idare ve muhafazalarına imkan 
yoktur. vaziyeti bu hal daha çok karış
tırır. Onun icin mutlak surette orman· 
1arın fenni idari ve korunma teşkilatı, 
sivil teşkilatla yapılmalıdır. 

2) Askeri koruma teşkilatı fikrini 
isti yenler: 

Bu fikrin de kuvvetli taraftarları 

vardır. Diyorlar ki, ormanları korumak 
için tam yedi küsur bin bekçiye ihtiyaç 
vardır. Sivil teşkilat oa aynı mikdarı 

i&tiyor. Bu oldukça mühim bir kuvvet

tir. Böyle ehemiyetli bir kuvvetin si
vil teşkilatın eli ve amiri altında bu
lundurulmasına ve bunlardan faydalan
masına imkan yoktur. Bu kadar büyük 
bekçi kütlesi ancak disiplini kuvvetli 
askeri idare ile mümkündür. 

Orman denilen varlık yurdun daha 
ziyade dağlık, kayalık, ucurum ve arı
zalı yerlerindedir. Askerlik cağlarınm 
ötesine atılmış, ve vazife icabı olanlar
la 20-25 sene iş başında kalmış olan in· 
sanlara korucu dense de hakikatte arı
zalı yerlerde gezmelerine maddeten im

kan yoktur ve bu suretle orman isten
diği gibi korunamaz. Gene sivil tec:.ld
lılta tabi korucu ve bekçiler ormanları 
idare eden sivil, fen ve idare teşkilatı
nın eli ve amiri altında bulunacağın

dan her noktadan kusurlardan salim o
lamaz ve bu teşkilat orman idaresini u
mumi efkar karşısında kötü zanlardan 
kurtaramaz. Halbuki askeri te kilatta 
buna imkan yoktur. Çünkü: askerler 
kanun bakımından her ferdden ziyade 
kanun mesuliyeti yükünü taşıyan kim-

Anka 

projesinden 

selerdir. Askeri ceza kanunları sıkı ve 
çok şiddetlidir. 

Askerlik çağına gelmiş olan kimse
lere iki buçuk senelik bir hizmet tah
mil edilecek olursa, ormanların hususi 
vaziyetlerine göre bunlara altışar ay 
staj da yaptırılabilir. Bundan dolayı 

asker korum ormanları muhafazad<> si
vil korumdan daha çok muvaffak olur. 
lar, daha yi görürler. 

Nitekim birkaç yıl önceye k~dar 

memlekette gümrük koruma te kilatı 
sivillerin ellerinde idi. O devrin eforu
mu herkesin m~ıumudur. Hususi ka· 
nunla bu vazife a"kerlere verildi ~i 
günden itibaren herhalde l7.iimrük ka
çakçılı w ı di •erleri ile blçülemivecek 
derecede aıı:almıstrr. Önümüzdeki ör
nek canlı bir hakikattir. 

Ormanların muhafazaları askeri bir 
idareye bırakılırsa yedi kü ur bin genç 
ve dinç askerlik çağındaki, zinde genç
lerle, memleketin her bakımdan asayi· 
şi üzerinde de tesiri olacaktır ve niha
yet herhangi bir giin seferi hal gere
kirse elde mevcut kadronun üstünde 
her yıl talim görmüş ayrıca büyük bir 
ocak da elde hulunn'ıt'l olacaktır ki u
mumi bakımdan bu da bir faydadır. 

Gene herhangi bir sefer halinde si
vil teşkilatın emri altında bulunabile
cek yedi bin korucunun kanun icabı 

olarak askere a1ınmaları yüzünden or
manların korunma ve idareleri husu -
sunda bir menfaat hasıl olacaktır. As
keri muhafaza teşkilatı olursa böyle bir 
hale imkan yoktur. Cünkü: askeri ida
renin en yüksek makamı, umt,mi vazi
yeti dilediği gibi ha-.cır ve ~cferde göz 
önünde bulundurmakla herhangi bir 
vaziyette ormanların muhafaza ve ida
releri aynı ahenkte yürür. 

Fikrimce; orman kanununun muha
faza teşkilatı işi bu kanunun en ehemi
yetli kısımlarından biri ve belki de bi
rincisidir. Yurd işinde daima kast, 
herhangi bir kurumdan en çok sonucu 
elde etmektir. Bu hale göre koruma 
teşkilatım askeri veya sivil gözlükler 
ile değil umumi menfaat bakımından 

görmek ve düşünmek gerektir. 

İki fikrin kuvvetli mesnetleri ve 
mütaleaları olduğuna ve henüz bu isin 
de sonuna gelinmediğine göre aHlkalr
ların şimdiden Kamutay açılıncıya ka
dar bu işi çözmeleri lazımdır. Şüphe 

edilmez ki, Kamutay encümenleri ve 
sonra da umumi heyet yurd için en ha· 
yırlı ve son kararlarını verecektir. O, 
kararını vermeden önce teknik makam
lar arasında birlik halinde bu iş daha 
önceden mutlaka sonuçlanmış olsun ... 

" " ıwe ı ' ' 

POI.ISTE 

Kastamonu Saylavı 
T. COŞKAN 

Alacak ) üzüntf Pn kavga 
İsmet Paşa mahallesinde oturan Il

gazlı işçi Hüseyin bir alacak meselesin
den dolayı aynı mahallede oturan Şakiri 
yüzünden bıçakla hafif surette yaraladı
ğı anlaşılmış ve yalralanarak adliyeye 
verilmiştir. 

Jilet hıçağı ilt• yaraladı 
Tabakhane mahallesinde umumi ka -

dınlardan Eyüp km Huriye ile kahveci 
Hilmi kahve parası yüzünden kavga et
mişler Hilmi jilet bıçağiyle Huriyeyi bi
leğinden yarala ıştır. Suçlu hakkında 

takibat yapılmaktadır. 

Şakanın sonu 
İbadullah caddesinde bakkal Ahme -

din çırağı İbrahim ile aynı caddede aşçı 
Nazir, şakalaşrrlarken İbrahim ekmek bı
çağı ile Naziri sol bileğinden yaralamış
tır. Polis tahkikat yapmaktadır. 

KISA HABERLER 
Yeni Vakıflar kanununun tatbik şek

lini gösterir nizamnamenin Devlet ŞCıra
ısınca tetkiki bitirilmiştir. 

Finans Bakanlığı teşkilatı nizamna • 
mesi yüksek tasdika iktiran etmiştir. Ya
rınki resmi gazetede neşrolunacaktır. 

VL US 

Arazi tahrir müfettişle
rinin ücretleri 

Finans Bakanlığı, arazi tahrir mü • 
fettişlerinin ücret ve masraflarının ne 
suretle tediye edileceğine daır teşkilatı
na bir tamim göndermiştir. Buna naza
ran, tahrir müfettişleri, aylık ücret ve 
masraflarını Bakanlıktan tasdikli kre
di cüzdanlariyle ve ~ek kullanmak su • 
retiyle, teftiş mrntakalarınd ki malsan
dıklarından alacaklardır. Şehir, kasa
ba ve köyler arasındaki seyahatlerinde 
müfettişler en kısa ve en az masraflı 

yolları takip edeceklerdir. Otobüs işle
yen yerlerde otomobille seyahat edemi
yeceklerdir. 

Şam sergisinin müddeti 
uzatıldı 

Gelen haberlere göre, bu ay sonun
da kapanacak olan Şam sergisinin 
müddeti ağustosun on beşine kadar u
zatılmıştır. 

Bakanlıkça verilen direktif üzeri
ne, Türkofis tarafından ,sergi için, ye
ni ve çok zengin nümuneler hazırlan -
mıştrr. Türk pavyonunun muvaffaki • 
yeti için hiç bir fedakarlıktan geri ka • 
hnmamıştır. 

Ofis raportörlerinden B. Hakkı ve 
Sümer Bank yerli mallar direktörü B. 
Ekrem, nümunelere aid gümrük muae
melesi bittiği takdirde, yann Şama ha
reket edeceklerdir. 

Trakya hayvancı lığının 
kalkınmas için 

Edirne, 7 (A.A.) - Trakya hayvan

cılığının kalkınması için Ziraat Vekale

tince çizilen deneme plaru gelmiştir. Bu 
yıl vilayetlerin ve köylerin büdcelerinde 
her çeşit damızlık için otuz bin lira ka· 
dar bir para ayrılmıitır. Boğalar İnanlı 
ve Karacabey depolarından, aygırlar hü

kümetin detaletiyle Kıbrıstan satın alı

nacaktır. Bulgaristandan gelen boğalar 
yerli yerine verilmiştir. Gene alınacak
boğalar dağ1tılmıyacak, yalnız beş on 
örnek köyünde teksif edilecek ve oralan 
döl merkezi olacaktır. Trakya tohumla
rının ıslahı için türk geldi çiftliğinin sa
tın alınması emri gelmiş ve bu işe Kırk
lareli vilayeti memur edilmiştir. 

Trakyada kooperatifler 
Edirne, 7 (A.A.) - Tarım Bakanlı

ğının Trakyaya gönderdiği organizas
yon mütehassısı yeni kredi kooperatifle
rinin daha çabuk formalitelerinin tamam
lanması emrini almış ve Meriç boyunda
ki ka-zalara gitmiştir. 65 kooperatifin ye
ni muamelelerinin pek yakında arkası a
lınacak ve kooperatifler faaliyete geçe -
cektir. Bunlardan baska umumi müfet -

tişlik satış kooperatiflerine de ehemiyet 
vermektedir. Ancak şimdilik Trakya için 
12 satıs kooperatifi teşl:itatlandınlması 

Ekonomi Bakanlığına teklif edilmiştir. 

Kavunculuk ve bal ve balmumculuğu, 
balık, sardalyacılık, peynircilik, yaş üzüm, 

yaş meyva, yapağıcıhk bunlar arasında

dır. Bu iyi ve yerinde tedbirlerle ve 
Sark demiryollarınm devlet eline geçme
sile Tralq anın iktısadi hayatında ehe -
miyetli bir canlıhk olacağında hiç kim -
senin i kili yoktur. 

Mt alada şiddetli ya0mur 
Muğla, 7 (A.A.) - Bu sab:ıh saat 

dört bucukta tufanı andıran yağmurlar 

yüzünden sokaklardan seller gelmiş ve 

dereler taşmıştır. Yağmur mevzii kalma
mıştır. Hiç bir zarar ve ziyan yoktur. 

Amasyada sıcaklar 
Amasya, 7 (A.A.) - Üç gündenberi 

çok şiddetli sıcak vardır. Derece gölgede 
33 e çıktı. 

l{ısa memleliet 
haberleri 

lrana koza tohumu satacağız 
İr,m ipekçilik şirketi idare heye

tinden ve yüksek ziraat mektebi pro
fesörlerinden B. Zühdii Bursaya gitmiş 
ve bocekciliı-: enstitüsü ile koza borsa
sını, ziraat mektebini, ipek fabrikalarını 
ve bocek yetıştıren bazı köyleri gezmiş

tır. 

B. Zühdü iyi intibalarla Bursadan 

ayrılmıştır. Bu arada İramn bizden a
laca6 ı koza tohumu meselesi üzerinde 
de m u.,bet gö. U:ı;Oleler yapılmıştır. 

Orduda l\!enta e buğ<la) ı 
tecrübe eclildi 

Ordu tarım direktörlugü bir bahçe· 
ye t ecrübe olarak Mentane buğdayı ek
mişti. Hafta içinde davetliler önünde 

biçme töreni yupılmıştır. Bu buğday u
muımcdık bir netice vermiştir. Altı ki

lo tohumdan 180 kilo mahsul alınmış· 
1 

tır. 

Ziraat bankası mısır dağıtıyor 
Ziraat bankasının halka ucuz fiatla 

tevzi edilmek üzere satın aldığı mısır

dan 400 tonluk bir parti daha Orduya 

gönderilmiş ve dağıtılmağa başlanmış

tır. 

Konyada elektrik ucuzla(lı 
Konya elektrik şirketi, elektrik ki· 

lovatını 17 kuru§tan 15 kuruşa indir
miştir. Bundan başka gündüz cereyan
ları için alınacak ücret, 5 kuruş olarak 
tesbit edilmiştir. Yeni tarife temmuz
dan itibaren tatbik edilecektir. 

İzmir liman işleri direktörlüğii
nün kadrosu 

İzmir limanı umum direktörlüğünün 
temmuz birden itibaren mer'i olan kad. 
rosu mahalline tebliğ edilmiştir. Yeni 

kadroda işletme servisinden iki memur 

açığa çıkarılmıştır. Bunlara ikramiye 
verilmiştir. Kadronun diğer kısımların. 
da değişiklik yoktur. Yalnız gümrük 
ambar ve antrepoları da tamamen liınan 
işleri umum direktöruüğü idaresine ve
rildiği için ambar memuru olarak ida. 
rece 15 kadar memur alınacaktır. 

Gümrük ambarları idaresi 4 temmuz. 
dan itibaren filen liman işleri umum 
direktörlüğü tarafından ifa edilmek. 

tedir. 

Bu yılın tütiin mahsulii 
Tütün mıntakalarından gelen malft

mata göre, İzmir civarında hemen her 
yerde tütün mahsulü toplanmış ve ser. 
gilere konulmuştur. İnhisar idaresi i1e 
muhtelif tütün kumpanyalarının ve 
tüccarların memurları §imdiden tütün 
mıntakalarmı gezerek mahsul vaziyeti. 
ni yakından tetkik etmekte ve kimler. 
de ne kadar tütün bulunduğunu, müba
yaalar sırasında hareketlerine esas ol. 
mak üzere tesbit etmektedirler. , 

Çamaltı tuzlasmdaki inşaat 
Çamaltı tuzlasında sofra tuzu fahri. 

kasının inşaatı bitmiştir. Çuval ve tuz 
depolarının inşaatını bitirmek üzere 
müteahhidlere on gün mühlet verilmiş. 
tir. Bu müddet içinde sofra twm fahri. 
kasını tamamhyan bütün tesisat bitmiş 
olacaktır. 

Tuzladaki beş dersaneli mekteb, me
mur evleri ve amele hamamı inşaatı da 
sona ermiştir. Amele evleri inşaatına 

da başlanmak üzeredir. 

Sinop valisi köylcrdf., 
Sinop valisi B. Süreyya Yurdakd ya. 

nında Türk l'ava kurumu heyeti ile ta
rım direktörü Alipar, halkevi reisi Tev. 
fik Turan olduğu halde cumartesi gü
nü Karasu nahiyesine gitmişler ve na. 
hiyenin cumuriyet alanıncla toplanan 
köylülere, vali ve tarım direktörü birer 
söylev vermişlerdir. 
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Ü çiincü umumi müf etti§ 
lik tetkikleri 

Artvin, (Hususi) - Üçüncü umu 
müfettiş B. Tahsin Uzer dört gün evve 
Trabzondan Rize • Hopa sahil yoluyl 
Çoruh vilayetine gelmiş; kaza ve nahiy 
merkezlerinde, köylerde tetkikler yapa 
rak ihtiyaçlar ıtesbit etmiştir. Umum m 
fettiş; bilhassa köylerde devrim mevzu 
ları üzerinde konuşmalar yapmış gördü 
ğü kalkınmadan sevinç duyduğunu söy· 
lemiştir. 

B. Tahsin Uzer yanında Coruh vali
si B. Refik Koraltan olduğu halde Kar• 
sa hareket etmiştir • 

B. Bilsel İstanbula dönd· 
Kültür Bakanlığı ile temas etmek ü

zere şehrimize gelen üniversıte rektörü 
B Cemil Bilsel, dün sabah, tayyar ile 
İstanbula dönmüştür. 

B. Cezmi Erçin'in tetkik 
seyahatr 

Finans Bakanlığı tetkik bürosu reisi 
B. Cezmi Erçin vekilliğini yapmakta ol
duğu Bakanlık müsteşarı B. Faik Bay .. 
salın lstanbuldan dönmesini müteakip, 
Rusya'dan başlamak üzere Orta Avrupa 
memleketlerinde mali bir tetkik seyaha· 
tine çıkacaktır. 

Bisikletçilerimiz 
gittiler 

Olimpiyadlara hazırlanmak üzere, 
Ankarada kampta çalıştırılan bisikletçi • 
lerimiz, yanlarında antrenörleri B. Ma· 
rengo olduğu halde İstanbuta gitmişler .. 
dir. İstanbulda bir iki gün kaldıktan son• 
ra, evvelce haber verdiğimiz, müsabaka
lara iştirak etmek üzere Romanyaya gi• 
deceklerdir. ' 

Düzcede alaturka 
pehlivan güreşleri 

Düzce C.H.P. ilçeyönkurulu, Partl 

menfaatine alaturka yağlı güreşler ter .. 
tibetmiştir. 

2 ağustos 1936 pazar günü yapdacai 

olan bu güreşlerde baş pehlivana 100, 
ha§ altına 70, ortaya 40, ayağa 20l 
desteye 10 türk lirası ikramiye verile. 
cektir. 

DOGUM 
Türk Hava Kurumu neşriyat amiri 

arkadaşımız Orhan Haydarın bir oğlu 
olmu11 ve "Kanad" adı verilmiştir. 

Yavruya uzun ömür ve mesud bir 
hayat temenni ederiz. 

DİL KÖŞESİ 

Bir lstanbul ga~eteainin ilk aayla· 
•mın ayrı ayrı puntolarla çilt sütün 
üzerine iki aatır bir bQflık ı 

"Asamble Habe1-iıtanm ilhakını, 
Negüaün mali yardım talebini de red 
ediyor,, 

Tabii yanlışın larkındmmı~: "A• 
aamble Habe§İatanın ilhakını da, Ne· 
güaün mali yardım talebini d• 
red ediyor ,, olacakken birinci • 
yarı cümlenin sonunda bir "de" ek• 
aikliği bu yanlıfı doğurmuştur. 

"gerek" gibi, "hem" gibi, "ne ve n• 
de" gibi, "de,, gibi baz.ı edatları yerai~ 
ve eks "k kullöndığımı% sık aık göu çar"ıı 
pıyor. Bunları yapmamak için ulak 

bir diltkat kafi ııelecek, bunu tekrar .... 
delim. 

Bu köşede her gün bir kaç yanlıı, 
kusur bulup duruyoruz.. Bir de doğrct 
ve yerinde bulduğumuz. bir cümleyi 
öğelim: 

Yukardahi yanlıfı yapan gaz.et•• 
nin gene aynı sayfasında fU baılık• 

IJardı : 
"Gümrük idaresi mühim bir kaçak\ 

çıhğa el koydu.,. 
Far isi kaidesiyle iki arab kelim6' 

sinden yapılan "vaz.iyet'' terkibinin 
yerine "•llloymak'' mürehkeb masta• 
nnr kullanmak, ne kadar yerinde, n6 

kadar güzel ..... 

Ne eve l a 
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SON DAKiKA: 

lVIontrö ){ouferansı dün öğleden soııra da 
ingiliz projesini tedkika devam etti 

15 inci maddenin münakaşası esna -
Montrö, 7 ( A.A.) - Anadolu Ajan· 

sının hususi muhabirinden: 
Konferans, saat 16 da yeniden top· 

lanmış ve ingiliz proje:.inin tetkikine 

dc:vam eylemiştir. 
Konferans, Karadenize sahil devlet

lerin boğazlardan ikinci maddede mez· 
kftr hadden ziyade tonajda gemiler ge· 
çirmesine müsaadeyi istihdaf etmek Ü· 

zere türk heyeti tarafından verilen ta
dil teklifine ittıla kesbetmiştir. Bu hu· 
susta verilecek karar, gelecek celseye 

terkolunmuştur. 

Konferans ,tahrir komitesi tarafın -
dan yapılacak tadilatla 11 inci madde
nin yeni metnini kabul eylemiştir. Fa
kat son fıkranın kabulü. 14 üncü mad • 
denin kati surette kabuHinc muallak o· 

larak bulunmaktadır. 
12 inci ve 13 üncü maddeler, m~na· 

kaşasız kabul edilmiştir. . . 

14 lincü madde. fikir teatısıne sebe-
biyet vermiş, tadiller t eklif olunmuş 
ve bu tadill er p rensip it ibariyle kabul 

olunmuştur. Bazı murahhas heyetleri, 
bu yeni metnin ancak bu sabah konfe· 
ransa verilmiş olmasını ileri sürerek 
kabul reylerini mahfuz bırakmışlardır. 

da muhtelif delegeler tarafından 
mn 'h 
esasta değişiklikler ile şekilde tasrı • 

!er teklif olunmuştur. 
Konferans, bir devletin Karadeniz- • 

de bulundurabileceği tonaj mecmuu 
nisbetini dörtte üçten üçte ikiye in • 
meğe karar vermiştir. Konferans aynı 
zamanda tasrih edilmiş olan kalma 
müddetini üç haftaya indirmeği de ka-

rarlastırmıştıı · 
T~klif olunan diğer esasa ait deği-

şiklik tekliflerinin miinakasasına önü· 
müzdeki ictimada devam olunacaktır. 

İnsani bir hareketi istilzam eden 
fevkalade ahvalde Karadenizde bulun
masına müsaade edilen gemilerin umu
mi tonajının faT.lalaştırılması meselesi, 
bir fikir teatisini intaç etmi' ve bunun 
neticesinde başkan tarafından ileri sü
rülen lıir uzlaştırma sureti halli tek -

nik komiteye sevkolunmuştur. 
Konferans, fransrz murahhas heye· 

ti tarafından Tuna Avrupa komisyo • 
nunda temsil olunan devletlerin stas· 
yonerleri hakkında fransız mur~hhas 
heyetinin teklifini müzakere etmış ve 
mesele mahfuz bırakılmıştır. 

Danzig meselesi alman - leh dostluğunu 
tehlikeye düşürmiyecek 

Paris, 7 (A.A.) _ B . Greiser dan

•ig'e dönıncden,Berlinde alman makam· 
lan ile uzun temaslarda bulunmuştur. 

Alman makamla.1', danzig meselesinin 

Almanya • Polonya dostlu~~."~ tehli~e 
ye düşürmemesi lazım geldıgını tebaruz 

ettirmektedirler. 
B. Greiser'in. sözünden dönmek için 

Konferansın dün 
(Başı ı. inci sayfada) 

Konferans saat 16 da tekrar topla-

nacaktır. 
Montrö, 7 ( A.A.) - Havas bildiri· 

or: Boğazlar konferansının umumi 
celsesi, dün sabah tevdi edilen ingiliz 
ıanınr, Sovyetler birliği delegasyonu

~un muhalefetine rağmen, görüşmelere 
esas olarak kabul etmiştir. 

İngiliz planı, türk proje!linde bir 

sıra tadilatı ihtiva etmektedir. 
Türkiye delegasyonu, dünkü to~· 

tantıda. tecim gemilerinin tatbik edı
lecek sağlık resimlerinin yüzde altmış 
azaltrlmasrnı kabul etmiıtir. 

Türkiye delegasyonu, İngiliz pla· 
nınr, İngiliz ve türk delegasyon.tarı a
rasında son Cenevre görüşmelerı esna
sında elde edilen anlaşma üzerine gö

.ii melere esas olarak kabul etmiştir. 

K "" lrrnn f( ı•r /ran.<Cız 11n:ıetel~ri 
Paris, 7 ( A.A.} - Pöti Parisiyen 

gazetesi. "Boğazlar .. adlı. başyazısında 
diyor ki: 

. "Türkiye. memleketini milkemme-

Fı·ansız kabinesinin 

toplantısı . .. 
p . 7 (A.A.) _ Kabinenın bugun· 

ans, 'k 
kü toplantısında B. Delbos, di~l~matı 
vazi.yet hakkında izahlar verm~tı.~. 

B. Vensan Oriol perşembe gunu rad· 
yo ile bir nutuk söyliyerek; bugün çıka· 
rılacak olan yeni hazine bonolarını sat~n 
almağa fransız milletini çağıracağını bıl-
dirmiştir. 

B O . 1 fransız eshamı üzerinde spe· . rıo, 
1 külasyon yapmak teşebbüsünde bu u~

muş olan bazı bankalara hücum etmış· 
tir. 

Mumaileyh, spekülasyon yapanl~rın 
faaliyetine karsı tedbir 'er alınacagını 
söylemiştir. 

Harb bakanı B. Daladye. intizamın 
muhafazası için alınan tedbirler hakkın -
da mali\mat vermiştir. 

Paris. 7 ( A.A.) - Bakanlar k~rulun-
d D lbos dıploma

a dıs işleri bakanı B . e · • ve 
tik vaziyet hakkında izahlar vermış 
bakanlar kurulu. miittefikan. Fransanın 

.. k' d }eaasyonln· tenevre ve montrıı'de ı e " 
rtn hattı hareketini tasvib eylemişti~. 1 

Finans bakanı B. Vincet Ariol da 
kurulu bu cuam gUnU hazine bonoları 
~ıkaracaktarından haberdanr eylemhtlr. 

talimat almış olduğu doğru olsa gerek 

tir. 
Darızig Jıiidiselerini11 citl<li 

mahiyeti 
Londra, 7 (A.A.) _ Kabinenin .Fevka-

lade toplantısında B. Eden danzıg h~
disesinin ciddi mahiyetini tebarüz ettır 

miştir. 

sabahki celsesi 
len idare eden kuvvetli bir hükümete 
maliktir. Müdafaa kıymeti harbda de

nenmiş olan bu memleket ,topraklarını 
hakimiyetle koruma hakkını istiyor. 
Hem en ala şekilde. Versayın yıkılma
sına lafla mukabeleden sonra tlirk ta

lebini reddetmek güçtür .. , 

Tan gazetesinin Roma muhabiri 

Stampa'nın bir makalesini bildiriyor: 

Stampa bu makalesinde diyor ki: 

"Boğazlar müzakeratı İtalyaya kar
şı bir manevradır. Diplomatik bir zec
ri tedbirdir. Iünunuevel anlaşmaları 
durdukça, Montrö'ye iştirak siyasa ba
kımından ekalliyete ve madun vaziyet· 
te kalmaya rızadır ki bunu kabul ede· 

meyiz-.. , 

1' erıi m rılmrele nl! z«nıan 

imzalanacak? 
Paris, 7 (A.A.) - Aktım gazeteleri 

yeni m~kavelenin cumartesi günil ~m
zalanacağınr sanıyorlar ve lngiliz pro· 
jesinin Türkiye projesinden pek farklı 
olmadığını bildiriyorlar . 

Lokarno devletleri 
Ayın 15 i ile 20 si arasında 

toplanacaklar 
Brüksel, 7 (A.A.) - Dün akşamki 

bakanlar meclisinin toplantısından son· 

ra lokarnocular konferansının b.~ a~m 
on beşi ile yirmisi arasında Bruksel d~ 
akteı'lil eceği teyid edilmiştir. 

B. Van Zeeland, bu toplantıda Cenev
re konuşmalari le milletlerarası vaziyet 

hakkmda izahlar vermistir. 

B. Çiçerin öldü 
Moskova, 7 ( A.A.) - Sabık dış iş· 

leri halk komiseri Georgi Çiçerin, u • 
"ren agv ır bir hastalıktan sonra buzun su 

gün Moskovada 64 yaşında vefat et -

mi~tir. 

Fransız grevcileri 
Bir fahrika miilliiriinii 

hapst•ltilt·r 
Somon, 7 (A.A.) - Sitrocn fabrika-

1 
~. .1 ı·nden 700 gıevci, bir anlaşma 

arı ışçı er .. 

d
. . . .. il"melerde bulunmak uzere ak ı ıçın gor :ı 

bilhassa Paristen gelmiş olan • mez~\ıı· 
b 

'k 1 d'rektörUnU hapsetmışlerdır. fa rı a ar ı 

ULUS 

lnglllz 
Montrö, 7 (A.A.) - Türk mukave

le projesin:n müttehit kıraliyet murah
has heyeti tarafrndan tevdi edilmiş ye
ni şekli şudur: 

BAŞLANGIÇ 
24 temmuz 1923 tarihinde Lozan'da 

imza edilen sulh muahedesinin 23 ün
cü maddesiyle tayin edilmiş olan pren· 
sibi ,Türkiyenin emniyeti sereçvesi da· 
hilinde, mahfuz bulundurmak suretiy
le. Boğazlar namı umumisine dahil Ça
nakkale boğazında, Marmara denizin
de ve Boğaziçinde seyrisefaini tanzim 
arzusu ile mütehassis olan dev
leti reisleri işbu mukaveleyi, Lozanda 
imza edilmiş olan mukavelenin yerine 
ikame etm1..ğ i kararl:>ştırmışlar ve bu 
maksatla h er biri kendi salahiyet sahibi 
murahhasları olarak şu zevatı tayin et· 
mişlerdir: 

(Delegelerin isimleri) 

MADDE - 1 
Yüksek akit taraflar Boğazlarda de

nizden transit prensibini tanır ve te· 
min ederler. 7.ikri geçen transit ve sey
risefain hundan böyle bu mukavelenin 

ahkamide tan7im edilecektir. 

KISli\1 - l 
Tirflrt•I !!emileri 

MADDE - 2 

Ticaret gemisi tabiri, işbu mukave· 
lenamenin krsım ikisi ile derpiş edilme
miş olan bütün gemilere tatbik olunur. 

MADDE - 3 
Sulh zamanında, ticaret gemileri, 

işbu mukavelenamenin 4 üncü maddesi 
ahkamı kaydı ihtiraziıi altında, hiç bir 

merasime - muameleye - tabi olmaksı
zın, sancağı ve yükü ne olursa olsun, 
gece ve gündüz, tam bir seyrisefer ıer
bestisinden istifade edeceklerdir. 

Bu gemiler boğazlarda bir türk li
manında durmaksızın geçecekleri za

man, işbu mukavelenamenin bir numa
ralı merbutu ile istifasına müsaade e
dilenlerden maada, hiç bir resim ve tek
life tiibi rleğildirlcr. 

Boğazlardan geçecek olan ticaret 
gemileri. 1 numaralı merbut mucibince 
alınabilecek olan resim ve tekliflerin 
istifasını kolaylaştırmak mak~diyle, 

Türkiye hükümeti tarafından gösteri
len mevkilere, isimlr-rini tabiivetlerini 
ve tonajlarile nereden ~eldiklerini ve 
nereye gittiklerini bildireceklerdir. 

MADDE - 4 
!çinde veba, kolera, sarı humma, le

keli humma vakaları veya çiçek hasta
lığı zuhur eden veya en az yedi gün
denberi bu haıotalıklar mevcut bulunan 
gemiler ve ker:alik be~ defa 24 saatten 
az bir zamandanberi hastalık bula,mış 
bir limanı terketmiş olan gemiler, türk 

makamatı tarafından tayin edilecek ıı
hiye memurlarını gemiye atmak kin 
boğazlar medhali civarında bir ııhiye 
mevkii önünde du .. acaklardır. Bo~azlar 

haricindeki ıııhiye mevkiine indirilecek 
olan bu memurlar dolayısiyle rüsum a
lınmıyacaktır. 

Yukarıdaki fıkrada zikredilmiven ve 
EO'e denizinden Bo~azlara giren her ge· 
mi Türkiye makamatr tarafından va:ı:

edilen sihi muayeneye türk niT.amatına 
tevfikan tabi olmak üzere Boğazlar 

medhali civarındaki sıhive mevkii Ö· 

nünde tevakkuf edecektir. Usulü dai
resinde sıhiye patentesini haiz olan ge
miler hakkındaki bu muayene mUmki.in 
olduğu kadar süra•le ~ece ve ~ünfüiz 
yapılacak ve icıbu gemiler e:ecHeri es· 
nasında bo arların baska hit' bir mcv· 
kiinde durmağa mecbur t11tulmıyacnk -

tardır ... 
MAJ>DF. - ~ 

Harb .z:amanınc'la. Tiirkiyenin bita· 
raf k:ılması halinde. ticar~t gemileri 3 
üncü ve 4 üncü mnddeleri hükümleri· 
n n mahfuziveti kavdiyle, boğazlarda 

transit ve seyrisefain serbcstisinden 
müstefit olacaklardır. Kılavuz alma ih
tiyaridir. 

MADDE- 6 
Harb zamanında TUrkiye muhrrib 

bulunduğu takdirılr. bitaraf ticaret ge· 
mileri düşmana hiç bir s\.b.·~tte muave
nette bulunmamak şartiyle seYi"isef er 
ve transit serbestisinden istifade cdo 
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HABERLE 
projesinin 

ceklerdir. Bütün gemiler boğazlara gün
düz gelecekler ve talepleri üzerine ken· 
dilerinc türk makamatı tarafından gös
terilen yoldan geçeceklerdir. 

J.'ASll~ - 2 
Harp gemileri ve muavin gemiler 

MADDE - 7 
Bu mukaveledeki muavin gemilerin 

tarifinde aşağıda sekizinci maddede de 
mevzuu bahis istisna baki galmak 9M· 
tiyle 25 mart 1936 tarihli Londra mua
hedenamesinin l b. 6. maddesinin ilk 
kısmındaki tarif cari olacaktır. 

MADDE - 8 

Muavin gemiler tabiri, Litahsi:. de
niz kuvvetlerine mahsus mayi ve mah
rukat ve erzak naklinde kullanılan as • 
keri sefainin muavin gemilerine şamil 
değildir. 

MADDE - 9 

Sulh halinde, deniz altı gemileri 
müstesna olmak şartiyle, harb gemileri 
ve muavin gemiler, ister Karadenize sa
hildar devletlere aid olsun, ister bu de· 
nize sahildar olmıyan devletlere aid 
bulunsun ve bayrakları ne olursa ohun, 
his bir vergi ve mükellefiyete tabi bu -
lunmaksızın, boğazlardan geçmek ser
bestisinden istifade edeceklerdir. Şu 

şartla ki bunlar aşağıda tasrih olunan 
şerait altında ve gündüz boğazlara gi
recekleırdir. 

MADDE - 10 
Boğazlardan geçecek harb gemileri 

ve muavin gemileri için 15 gün evvel 
türk hükümetine diplomasi tariki ile 
haber verilecekdir. Bu ihbarda gemile -
rin gidecekleri yer, isim , tip ve adetleri 
gösterilecektir. geçi9 esnasında, kuval 
bahriye kumandanı, tevakkuf etmek 
mecburiyetinde kalmaksızın, Çanakka
le ve İstanbul boğazı methalindeld bir 
işaret istasyonuna emri altında bulunan 

kuvvetin hakiki teşekkülü ile bu kuv

vete aid bütün mütemmim malumatı 
bildirecektir. 

MADDE-11 
Her hangi bir zamanda boğazlarda 

transit halinde bulunabilecek olan bU
tün ecnebi bahri kuvvetlerin azamt to· 
naj yekt1nu geçiş esnasında fili hizmet
te bulunan türk filosu tonaj yekununun 
nısfını tecavüz etmiyecek ve yahud 
fili hizmette bulunan türk filosu tona· 
jının yarısı işbu rakama baliğ olmadığı 
takdirde onbc9 bin 15,000 tonu geçmiye 
cektir. 

Karadenize aahildar veya gayri aa
hildar devletlare mensup olup da tran
sit halinde bulunmaksızın Türk:iyenin 
müsaadesiyle boğazlı.r dahilindeki bir 

Habeşistan 
lngil tereden iki milyon 

ödünç istiyor 
'1 

Ifabe~istamn Londra elrisi B. Martcn 

Londra, 7 (A.A.) - Lond aJaki ha
beş elçisi Dol:tor Marten, diin "mahkum 
edilmiş bir millet namına'' İngilizlere 

hitaben lıir beyanname neşrederek Ha· 
beşistanın İtalyanlar tarafından işgal 

edilmemiş olan kısmının müdafaası i
çin hiç olmazsa iki milyon ingiliz lira
sı i~azda bulunulmasını istemiştir. 

metaı 
türk limanını ziyaret eden gemiler 
bu tonaja dahil olmıyacaktır. 

MADDE-12 
Boğazlarda transit halinde bulunan 

harb gemileri hamil olmaları muhtemel 
bulunan hava gemiletrini hiç 1.ıir veçhi
le istimal edemiyeceklerdir. 

Madde - 13 

Boğazlarda transit halinde bulunan 
harb gemileri sakatlık veya deniz arıza
sı halleri hari!i olmak üzere geçişleri için 
kendilerine lüzumu olan vakitten fazla 
boğazlarda tevakkuf etmiyeceklerdir. 

Madde - 14 
Yukarıdaki maddeler hükümleri to . 

naj veya teşekkülü ne olursa olsun bir 
deniz kuvvetinin Türkiye hükümetinin 
daveti üzerine bir türk limanını ziyaret 
etmesine hiç bir suretle mani olamıya • 
caktır. Bununla beraber mezklır kuvve· 
tin ziyaretini ikmal ettikten sonra duhul 
için takip ettiği aynı yoldan boğazları 
terketmesi şarttır. 

Madde - 15 
Karadenizde tevakkufuna müsaa

de edilmiş olan Karadcnize gayri sa· 
hildar balıri devletler deniz kuvvetleri
nin tonaj yekunu 

Karadenize gayri sahildar devletlerin 
sulh zamanı bu denizde bulundurabile . 
cekleri tonaj yekunu aşağıda gösterildi· 
ği veshile tahdit edilecektir: 

a - İşbu maddenin B. fıkrasında derpi9 
edilen hal müstesna olmak üzere. 
mezktlr devletler tonaj yekunu 
30,600 otuz bin tonu geçmiyecek
tir. 

b - E~er, her hangi bir zamanda, sahil· 
dar bir devletin en kuvvetli filosu 
tonajı Karadenizde, Sovyet Sosya
list cumuriyetleri ittihadının Kara
denizdeki donanması tonajıru, işbu 

mukavelenamenin iki saydı zey

linde derpi§ edildiği gibi, yüzde 10 
dan fazla nisbette tecavüz ederse 1. 
fıkrasında zikredilen 30.000 ottu 
bin ton yekunu azami 45.000 kırk 
beş bin tona kadar bu tezayilde 
müsavi bir kemmiyette arttırıla -
caktır. 

c - Mezkur devletlerden her hangi bi

rinin Karadenizde bulundurabile
ceği tonaj miktarı mevzuu bahı 

tonaj mecmuu yekununun dörtte 
üçü ile tahdit edilecektir. 

d - Bununla beraber mezkur devletler
den biri insani maksadlarla Kara· 
denize bir deniz kuvveti ıöndcr
mek ister ve bu denizde 10.000 oıı 
bin tondan qağı hiç bir gemisi ve
ya kuvveti bulunmaz ise bu dev
let Türkiye hUkümetinin mahsüa 

müsaadesi kaydiyle i~bu maddenin 
yukarki fıkrası hükümleri hilafına, 
icabına göre 10.000 on bin tona 
kadar çıkmak ülzere gemiler gön
derebilir veya mevcut kuvveti tec
dit edebilir. 

İ§bu maddenin D. fıkrasiyle i•tihdaf 
edilen .:iyaret halleri müsteana olmalı: 
üzere mezkfir devletlerden her hangi bi
rine mensup bir deniz kuvvetinin Kara
denizdt' hulunması bir ayı geçmiyecek
tir. 

Madde - 16 
Harb zamanında, Türkiyenin bitarat 

kalması halinde harb gemileri ve mua • 

vin gemiler 9 - 15 inci maddelerde mün
deriç şeraitin aynı dahilinde boğazlarda 
tam bir transit ve scyrisefain serbesti • 
sinden istifade edeceklerdir. 

Bununla beraber bu şerait muharib 
bir devlet hakkında, kendisinin harb hak 

ları zararına olarak, kabili tatbik olmı
yacaktır. 

Sulh zamanında olduğu gibi harb za
manında Türkiye bitaraf kaldığı vakit, 
~amamen serbest kalması lazım gelen bo 
gozlnrda Türkiyenin bitaraf devlet sıfa
tiyle haiz olduğu hukuk ve vCt?aif ken
di!:ine, transit ve seyrisefaine engel ola
bil~cel~ mahiyette hiç bir t edbir almağa 
mucı"\ade b:ıhşedemiyecektir. 

Bu maddenin hiç hiı· hükmii, Türki
ye h bitaraflığı ha inde, sulh zamanında 
olduğu gibi h:ırb zamanında tatbik edi· 
lecek olan i bu mukavelenin 18 inci maa 

( Sayfnyr çevirinİ7. \ 
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desinin Türkiyeye tanıdığı hukuka ha· 
lel getiremez. 

Muhariplerin harp gemileri boğaz
larda hiç bir zaptü müsadereye teves· 
sül etmiyecekleri gibi muayene ve ta
harri haklarını icra etmieycekler ve 
hasmane hareketlerde bulunmryacal.1ar
dır. 

Erzak ve müh;mmat tedariki ve ta
mirat hususlarına gelince: Harp eemi
leri bahri bitaraflık hakkındaki 1907 
Lahi 13 üncü mukavelesi. ahkamına ta
bi tutulacaklardır. 

MADDE - 17 
Harb zamarımda Türkiye muharip 

olduğu takdirde 9 ita 14 üncü maddeler 
ahkamr tatbik edilmiyecektir. Harb ge· 
mileri ve muavin gemilerin geçişi tama
miyle türk hükümetinin yedi ihtiyarına 
bırakılacaktır. 

MADDE - 18 
Türkiye derhal vukun melhuz bir 

harb tehliket>ine maruı: kaldığr telakki • 
sinde bulunduğu takdirde işbu mukave
lenamenin 17 inci maddesi hükümlerini 
tatbika hakkı olacaktır. Türkiye hükü -
meti bu hakkr istimal ettiği halde bu 
bapta işbu muahede akitlerinden bulu -
nan devletlere ve aynı zamanda Millet· 
ler Cemiyeti meclisine tebliğat ifa ede· 
cektir. 

Milletler Cemiyeti meclisi üçte iki 
ekseriyetle bu suretle Türkiye tarafın • 
dan alınan tedbirlerin muhik olmadığına 
karar verdiği halde Türkiye hükümeti 
bu tedbirleri geri almağı teahhüd eder. 

MADDE-19 
içinde veba, kolera, sarı humma, le -

keli humma vakaları veya çiçek hastalı
ğı zuhur eden veya yedi günden beri bu 
hastalıklar mevcut bulunan harb gemile· 
ri ve kezalik beş defa 24 saatten az bir 
müddetten beri mezkur hastalıklarla bu
laşık bir limanı terketmiş olan gemiler 

boğazları karantine altında geçecekler 
ve boğa'llarda her nevi sirayet iınkanla • 
rından i~tinap etmek için gemide mevcut 
vesaikle iktiza eden vaki tedbirleri tat • 
bik edeceklerdir. 

MADDE - 20 
Türkiyenin arazisi ve kara suları ü

zerindeki sivil ve askeri tayyarelerin 
u~uşuna ait nizamat vazetmek hakkı 

hususunda diğer herhangi bir devlet i
le müsavi derecede bulunduğu ve üze
rinde uçuşu menolunan mıntakalar te
sisinde bihakkın tam bir serbestiye ma
lik olacağı tanınmaktadır. 

Bununla beraber, Türkiye, bu hu· 
sustaki türk nizamatmın çerçevesi da
hilinde menşe ve tabiiyetleri ne olursa 
olsun sivil hava gemilerinin bir taraf
tan Avrupa ve Asya arasında diğer ta
raftan da Akdeniz ve Karadeniz ara
sında tam bir emniyet içinde geçişi için 
zaruri olan kolaylıkların gösterilmesi· 
ni teahhüt etmektedir. 

c 

MADDE-21 
24 temmuz 1923 de Lozanda imza o

lunan Boğazlar mukavelenamesinin 10 
ila 16 ıncı maddeleri mucibince tesis e· 
dilmiş olan beynelmilel Boğazlar ko
misyonu vazife ifasında devam eaecek
tir. 

Komisyon bilhassa işbu mukavele
nin üç sayılı zeytinin hükümlerine tev
fikan istatistikleri toplamak ve 11 in
ci ve 15 inci maddelerin tatbikine muk
tazi malUmatı vermek vazifesiyle mü
kellef olacaktır. 

No 

GE 

MADDE - 22 
Türkiye tarafından kendi rızasiyle 

kabul edilmiş olan işbu mukavelename 

hükümleri mahfuz kalmak şartile, Tür
kiyenin arazisi üzerinde ve karasula
rındaki hakimiyeti tam ve kamil ola· 
caktır. 

MADDE-23 
İşbu mukavelenamenin hiç bir hük

mü gerek Türkiye ve gerek bir akit ta
raf için Cemiyeti akvam misakmdan 
mütevellit hak ve mükellefiyetlere ha
lel iras etmiyecektir. 

MADDE - 24 
İşbu mukavelename 24 temmuz 1~23 

tarihinde Lozanda imzalanan Boğazlar 
rejimine müteallik mukavelenameyi il
ga eder. 

MADDE - 25 
işbu mukavelename tasdik edilecek 

ve tasdiknameler mümkün olan suretle 
Fransa cumuriyeti hazinei evrakına tev
di edilecektir. lşbu hükümet her akit 
tarafa ve tasdiknamelerin musaddak bir 
suretini isal edecektir. İşbu mukavele
name bütün mümzi devletluce, tasdik
nameler tevdi edilir edilmez mevkii me
Tiyete girecektir. 

İsbu mukavelename mevkii meriyete 
girdiği tarihten elli sene müddetle mev
kii meriyette kalacaktır. Şu şartla ki 
bu mukavelenamenin birinci maddesin
de kabul ve beyan olunan mürur ve 
seyrisefeır serbestisine müteallik pren
sip hiç bir zaman ile mukayyet olmıya
rak meriyette kalacaktır. 

Şayet işbu elli senelik müddetin in
kizasır.Ja iki sene evvel hiç bir akit 
taraf muahedeyi feshetmezse bu mua
hede fesih ihbarnaesinin gönderilme
sinden sonra iki sene müddetle meri -
yette kalacaktır. 

Şayet işbu mukavelename işbu mad
denin ahkamına tevfikan feshedilecek 
olursa yüksek akit tarafl:ıa- yeni bir 
mukavelename akdetmek üzere toplana
cak olan bir konferansta kendilerini 
temsil ettirmek hususunda mutabıkhr
lar. 

MADDE - 26 
1-bu mukavelenamenin meriyete gir. 
diği tarihden itibaren geçecek her beş 
senelik devrenin hitamında ali akid ta
rafların her biri işbu mukavelenin 11 

ve 15 inci maddelerine, lüzumlu görü
lebilecek olan tadilat teklif etmek hak

kını haiz olacaktır. 

Ali akid tarafların biri, yukarıki fık
ra hükümlerine tevfikan tndilat teklif 
etmek istiyecek olursa cereyan etmekte 
olan beş senelik devrenin hitamından 

üç ay evvel, fili akidlerden her biri bun. 
dnn haberdar edileceklerdir. Bu ihbar 
arzu edilen tadilatın neden ibaret ol
duğunu gösteren izahatı ve bu teklif. 
lerin esbabını ihtiva edecektir. 
Eğer yukarıda derpiş edilen şerait 

c!ahilinde ali akidler tarafından biri bir 
tadil teklifinde bulunacak olur ve bu 

teklif üzerinde diplomasi yolu ile bir 
anlaşmıya vasıl olmak gayri mümkün 

olursa yüksek akid taraflar bu mesele
yi tetkik isin davet edilebilecek olan 
bir konferansta temsil edilmeyi kabul 
ederler. 

Anadolu Ajansının n o t u : 
Bu yeni İngiliz projesi, Ankarada 

iyi bir tesir yapmamıştır. Montrö 
konlerannnın iikibctinclen endişe e
dilmckteclir. 

ULUS 8 TEMMUZ 1936 ÇARŞAMB 

Cenevre görüşmeleri 

Milletler Cemiyetinin kuvvetlendirilmesi 
Salt gününün Cenevre'deki feci man

zarası milletlerarası fikirler üzerinde 
manen ciddi tesirler bırakacak mahi
yettedir. Negüs, müzakereye usulü da
iresinde kabul edilmişti. Salonda bulu
ı.eın italyan gazeteciierinin Negüs aley
hindeki şiddetli tezahü;!eri hiç de <loğ
ru olmamıştır. Polisin müdahalesini ise 
mücadele takib etmiştir. Bütün bunlar 
asamble toplantılarını-:ı şeref ve veki\rr 
iJe kabili telif değildir. 

Davasını müdafaa eden mağh1ba 

karşı gösterilecek en i.p~:dai saygı his
si, milletlerarası efkarı acı teesürlere 
maruz bırakacak ve İtalyan davasına 

zarar verecek böyle bir harekete mani 
olmalıydı. 

Asamble ba!:kanr B. Van Zeeland, 
Negüs'e söz verdiği zaman, ileri süre
ceği tez ne olursa olsun, bunun İtalya
nın askeri zaferi ile vücud bulmuş va· 
ziyetten hiç bir şey değiştirmiyeceği 

malOm bir şeydi. Haile Selasiye, filan 
veya falan devleti istihdaf eden bazı şi
kayetlerinde belki haksızdı. Fakat mil
letler Cemiyeti siyasetine güvenmenin 
kendisini sürüklediği facia karşısında 
duyduğu büyük acı onu mazur göstere
bilir. 

Hele, iddia edildiği gibi, İtalyanın 
son zamanlara kadar yapmakta devam 
ettiği uyuşma, anlaşma teklifleri karşı
sında Negüs'e son ana kadar mukave. 
meti tavsiye edenler var idiyse Haile 
Selasiyc beklemekte olduğu yardımr 
göremediğinden mutevcllid hayal su
kutu acılarını dökmekte biraz da hak
lıdır. Onun hatasr bugünkü şartlar için· 
de Milletler Cemiyetinin kendisine si
lahlı bir yardım yapacağım sanmasın
dadır. Böyle bir hal, Şarki Afrika an
laşmazlığını Avrupaya getirecek, müs
temle e harbından Avrupa harbı doğu
racak mahiyette ve tehlikede olurdu ... 

... İtalyanın Milletler Cemiyetine 
gönderdiği ve asamblede okunan muh
tırası heyeti umumiyesi itibariyle sulh· 
severleri memnun edecek bir barış yo· 
luna iştirakini gösterir mahiyettedir. 
İtalya, askerlerinin zaferi ile zaptedil
miş olan Habeşistanda nasıl bir idare 
tatbik edeceğini bildirmektedir. Bu 

idare, Cenevrenin kontrolu altında bu
lunan diğer manda altındaki yerlerin 
idaresinden ayrr ve başka bir şey olmt· 
yacaktır. Roma hükümeti, Milletler Ce
miyeti prensipi ve direktifi dahilinde 
işgal ettiği yerlerin ahalisinin maddi ve 
manevi kalkınmasını temin etmeği te
ahhüd eylemektedir. Bundan başka İ
talya, yerli ahaliyi, polis vazifelerin
den ba§ka, askeri. mecburiyetlere tabi 
tutmıyacağınr söylemektedir. 

Habeş toprakları üzerinde münaka
latta, transitte serbesti teminatı veril~
cek ve her devletin ticareti için kolay
hklar gösterilecektir. 

Muhtırada deniliyor ki: 

"I tal ya, üzerine aldığı Habeşiı;tanın 
medenileştirilmesi gibi ağır bir iş_te 

meydana getireceği terakkileri MiHct
ler Cemiyetine bildirmeği bir şeref bi
lecektir. 

Milletler Cemiyeti ile müşterek ha· 
reket manasını gösterse, bu sözler Ro· 
ma ile Cenevre arasında mevcud güç
lükleri izale edecek mahiyettdir. 

Gazete, bundan sonra B. Blum'un 
asambledeki nutkundan bahsediyor: 

Fransa, diyor, her memleket için 
ve her memleket ile rejimleri, hükilmet 
prensipleri ne olursa olıun, aulh isti
yor. Fakat Fransa'nın bu sulh isteği, 

başbakanın da söylediği gibi, bir zafi
yet eseri değildir. Kuvvet karşısında 

ağzı kapalı bir mutavaat değildir. Em
rivakileri 1 boyun bükerek kabul de
mek değildir. 

Avrupanın bugünkü manzarasının 

çok karanlık olduğunu kabul etmek 1~
zımdır. Hükümet reisi, 1914 den evelki 
A vrupanın maddi manevi vaziyetini 
pek güzel tahlil etti. O zaman da sul· 
ha karşr iyman sarsılmıştı. Nihayet de
vam eden endişeler karşısında facia 
tercih edildi. Şimdi de sulhu aynı fa. 
ciaya düşürmemek için her vakitten zi· 
yade milletlerarası telikilata kuvvet 
vermek lazımdır. Bunun aksini kimse 
dfü~ünmez. 

Milletler Cemiyetinin son muvaffa

kıyetsizliğinin neticesi teşkilatın sade

ce istişari mahiyette akademik bir rol 

oynamakla iktifa etmesine Fransa razı 

olamaz. Fransa, milletlerarası paktın 

daha pratik bir şekilde kuvvetlenmesi
ni ister. Fransa, milletlerarası kanuna 
kendini de tabi kılarak müşterek emni· 
yeti bir hakikat yapmak için çalışacak· 
tir, B. Leon Blum. sulhu kurtarmak 
için bir harb ihtimalini daima göz önü
ne almak Hlzımdır, dedi ve h:ılk şut ru
nu sulha inandırmak için müşterek em
niyetin u~umi silahsızlanma ile birles
tlrilmesi neticesine vardı. Bu, yapılma
ıı söylenmesinden güç bir ~eydir. Teş· 

kilatlı bir sulh, taksim kabul etmez bir 
sulh uğruna Fransa şimdiye kadar pek 
çok fedakarlıklarda bulunmuŞ;tur ve bu 
yolda yilrilmekte devam ederken müş
terek eser için bütün milletlerin hüsnü• 
niyetlerine mliracaat ediyor. Bunu, ide· 
alizmi hayale kadar uzatmak şeklinde 

görenler unutmaınalrdır ki bütün dün
yanın hayatı bu hayale bağlıdır. 

... B. Eden, B. Blum'dan sonra Mil

letler Cemiyeti paktının kuvvetlendi· 

rilmesi gerektiğini asamblede söyledi. 

B. Eden, zecri tedbirler meselesini a

çık olarak anlattı. Bu tedbirlerin fi. 
ili bir tesir yapacağr umusu ile konul
duğunu fakat neticenin düşünüldüğü 

gibi çıkmadığını, zecri tedbirlerin i 
kası veya kuvvetlendirilmesi Habeşi 

tanda eski vaziyeti iade edebileceks 
İngilterenin buna taraftar olduğun 

fakat böyle bir ~eyin hayal olduğun 
söyledi. B. Eden. zecri tedbirlerin mu 
vaffakıyetsizliği yüzünden uıı ımi sul 
davasının terkedilmesi lliznngeldiğ 

noktasında B. Blum'la birlik olduğun 
gösterdi. ve şöyle bir sorguda bulun 
du: Milletler Cemiyetinin muvaffakı· 
yetsizliği sebebleri arasında acaba mil· 
Jetleri, menfaatleri ile alakadar olmı· 

yan işlerde kendilerini tehlikeye atmak 
istememeleri de yok mudur? Evet var
dır ve hatta kollektif emniye ve umu
mi yardım prensiplerinin suya düşme· 
sinde en mühim amit budur. Mesela bu 
umumi yardım işinde bilhassa İngilte
re kendi menfaatini bozacağr endişesiy· 
le pek titiz bir ihtiyat göstermiştir. U
mumi anlasmalar ancak umumun işti:-:;
kiyle haklı bir harekete yol açacak ma
hiyette olmalrdır. 

B. Litvinof da aynı tez üzerinde fa
kat B. Eden'den daha açık olarak ve 
ısrarla durdu. 

Sovyetlerin mUmessili, eğer bazı 

devletler askeri bir hareket yapmağa 

hazır olsalardr İtalyaya kar'ı zecri ted
birlerden daha ehemlyetli ve daha şid
detli tedbirler alınabilirdi. Fakat böyle 
olmadığı ve bu yapılamadığı için zec
rt tedbirlerin devamı manasızdır. 

B. Litvinof, Milletler Cemiyetinin, 
kendi azasından olan bir devletin istik~ 
lalinin ve arazisinin masuniyetini te· 
min etmekten aciz kaldığını söyledi. 
Böyle olmakla beraber taarruz kurba
nına yardım için - velev muvaffakıyet
siz de olsa - uğraşan Milletler Cemiye• 
tini elbette böyle bir taarruza göz yu

macak bir cemiyete tercih edeceğini 

tebarüz ettirdi. 
Sovyet halk komiseri, Milletler Ce

miyeti paktının kuvvetlendirilmesi için 
16 mcı maddenin ibkasım, her devlet 
tarafından mütearrıza kar§I tatbik edi
lecek iktrsadi zecri tedbirler yanında 

gene müşterek askeri tedbirlerin alın
ması lüzumunu müdafaa etti. Eğer bu 
ideal tahakkuk etmiyecek olursa o za• 
man herhangi bir devlete yapılacak ta
arruz k~rşı .. ında o devletle miltccavize 
karşı karşılı:.ı ı yardım paktı yapmış o

lan devletler i 1e müdahale edecekler
dir. 

Cenevre'de milletler Cemiyeti pali
tının kuvvetlendirilmesi için karşılık· 
h yardım vadeden mıntakavi paktlara 
btiyük krymet verilmektedir ve kuvvet· 
Jendirme işinin bu esaslara dayanması 
ileri ıUrlilmektedir. Fakat unutulma
malıdır kl mıntakavt paktların da tat
bik şekillerinde aksaklıklar bulunabi
lir. Buna örnek olarak Lokarno'yu gös
terebiliriz. 

81 
mıldaşan, yuvarlanan yavrularının arasına 
sokarak uzanmış, yatıyordu. Ay ışığı, içinde 
yaşadıkları inin kapısında parladı. 

Baba kurt çatınarak: 
- İçeriye bir gir de bak bakalım, diye 

cevab verdi, fakat yiyecek bir şey de yok. 

yordu. Biraz sonra, karşısındakilerin dama
rına basarcasına dedi ki: 

Tabaki: 
Yazan: Çeviren: 

- Eeeh .. dedi Baba kurt, ava çıkmanın 
tam zamanıdır. - Bir kurt için olmıyabilir, dedi, fakat 

benim kibi alçak gönüllü bir kimse için kuru 
bir kemik parçası bile büyük bir .ziyafet ye. 
rine geçer. Biz çakal milleti, kim oluyoruz 
da şunu beğenip bunu beğenmiyecekmişiz? 

- Şu kocaman Şir Han yok mu, o artık 
avlanacağı yeri değiştirmiş. Önümüzdeki 
mehtabda bu tepelerde avlanacakmış. bana 
öyle söyledi. Rudyard KİPLING Nurettin ARTAM 

Movglinin kardeşleri 

Şahin çil geceyi eve getirir 
Yarasa Mang serbest kalır 
Tan ağarıncaya kadar artık serbestiz 
Bu öğünmc ve güçlenme saatidir 
Bütün pençeler ve tırnaklarla: 
Gelen sesi dinleyı"niz: 

Cengel yasasını tutanların 
Avları kutlu olsun. 

Gece - Cengelde şarkı 

Sioni tepelerinde sıcak akşamlardan bi
rinin saat yedisi idi. Baba kurt, bütün bir 
günlük dinlenmesinden uyandı, kaşındı, es
nedi ve uçlarında kalan uykulu duygular
dan yakasını sıyırabilmek için, biribiri ardın
dan, pençelerini gerdL 

! ,,~ kurt, büyük boz burnunu verde kı-

Tam çıkıp tepeden aşağı fırlıyacağı sıra
da çalı kuyruklu ufak bir gölge, inin kapısın
dan içeri seğirtti ve seslendi: 

- Bahtın açık olsun ey kurtların başı; 
çocuklarının da bahtları açık ve beyaz dişle
ri kuvvetli olsun ki yeryüzündeki açları hiç 
bir .zaman unutmasınlar. 

Bu, çanak yalayıcısı Tabaki adlı bir ça
kaldı. Hindistan kurtları, daima bela geti
ren, hikaye anlatan ve köyün çöplüğünü eşe
leyip oradaki keçe ve kösele parçalarını yi
yen bu Tabaki'den hoşlanmazlar. Fakat on
dan korkarlar da. Çünkü Tabaki, ormandaki 
bütün hayvanlardan daha kolayca kudurabi
lir. O zaman, kendisinin korkacağı kimseler 
de bulunduğunu unutarak, ormanın içinde 
bir koşmadır tuutturur, rastgetirdiğini ısırır. 

Kaplan bile Tabaki kudurunca ondan ka
çar, gizlenir. Çünkü bir yaban hayvanı için 
ormanda kudurmak hiç iyi bir şey değildir. 

Biz buna kuduz hastalığı deriz; fakat on-
lar cılgmlık derler ve kaçarlar. -

Çakal, inin ta içerilerine kadar uzandı ve 
orada üzerinde bir parçacık et kalmış bir ka
raca kemiği bularak onu sevine sevine ke
mirmeğe koyul<li.l. 

Dudaklarını dili ile yalarken diyordu ki: 
- Bu güzel yemek için çok çok teşekkür

ler. 
Ne güzel bu asil çocuklar! gözleri ne ka

dar büyük! o kadar da körpeler ki! ona ne 
şüphe, ona ne şüphe, hatırlamam gerek ki 
bir krralın çocukları, daha başlangıçtan, bü
yük adam olurlar. 

Birçok kimseler gibi Tabaki de çocukla
rı, yüzlerine karşı böylece öğmek kadar kö
tü bir şey olmadığını bilirdi; lakin, ana ile ba
banın bu sözler karşısında keyifleri kaçması, 
ona zevk veriyordu. Tabaki sessiz, sedasız o
tuı;uyor ve yaptığı kötülüğün tadını çıkarı-

Şir Han, oradan yirmi mil uzaktaki Vain
gunga ırmağının yanında yaşıyan bir kap
lardı. 

Baba kurt, öfkeli bir sesle: 
- Hakkı yoktur, dedi, Cengel yasaları

na göre onun danışmadan kendi bölgesini 
değiştinneğe hakkı yoktur. O, ancak on mil
lik bir çevre içinde avlarını koğalıyabilir; 
ben de, bu günlerde, iki mil içerisinde. 

(Sonu var) 

B!R KÜÇÜK NOT. 

Değerli bir dostum, ''Ccııgel" kelimesi yerine 
''Ulu orman,, sözünün kııllamlmasınr daha doğru 
buluyor. Fakat Hindistanrn bir nevi ormanına ad 
olan cengel, bütün Avrupa dillerine ufak değişme· 
]erle geçmiş ve aslı oranın yerli dmerinden alın
mıştır. Bu sebeble ''Cengel,. i ben de kullanıyorum. 
Hikayenin geçtiği ulu ormanların yerli renginden 
bir parça - bütün tercümeleri gibi - benim tercü. .. 
memde de kalsın diye N.4. 



8 TEMMUZ 1936 ÇARŞAMBA -
Danzig işinin muhtelif safhaları 

(Başı 1. inci sayfada) 

Söylendiğine göre kabine, Danzii· 
de mudahalede bulunmak işini Lehista

na bırakmağa karar vermiştir. Cünkü 
Varşova hükümeti, geçenlerde Alman· 
yaya karşı azimkar bir tavır takınmak 
vadinde bulunmuştur. İngiltere hükü
meti, Lehistan sözünü tutmadığı tak
dirde, meseleyi yeniden Milletler c~
miyetinc sunacaktır. Her halde Danzıg 
meselesi, Brükselde aktedilecek olan 
lokarnocular konfer~ı sı konuşmaların· 
da mevzu teşkil edecektir. 

İngiltere hükümeti, Almanyanın ni
yet ve tasavvurlarını öğrenmeği şiddet
le arzu etmekte olup Almanyanın Jo
karnocular konferansının ikinci safha-
111nda konferans çalışmalarına iştirake 
çağmlmasınr istiyecektir. Alman~a tah· 
riri cevabı kafi göı-mediği takdırde • 
ki buna muhakkak nazarile bakılmakta· 
dır - bu konferansda s.ifahi izahlar ve

rilecektir. 
Öte taraftan öğrenildiğine göre İn

giltere hükümeti, lokarnocuların. ~o~
feransının yalnız Lokarno garantıs~nı~ 
canlandırılması işi ile uğraşmakla ıktı· 
fa etmiyerek Avrupaya aid umumi iş• 
terle de meşgul olmasını arzu etmek

tedir. 
Bir anlaşma yapılıncaya kadar iht~-

yaten alınmış olan tedbirler olduğu gı

bi kalacaktır. 
Avrupaya aid işlerin halli hu~usuna 

Almanyanın iştiraki çok a:zu .e~ılmek· 
t d . Fakat Almanyanm ıngılız sual-e ı~ . 
namesine vereceği sarih bir cevab • hıç 

1 ı·fahi olsun • bu iştirak için o mazsa ş 
lazım bir şart sayılmaktadır. 

Ren ve Drmzig meseleleri 
avtım kamarasında 

Londra, 7 (A.A.) - Önce bir çok 
defalar Almanya lehinde müdahaleler
de bulunmuş olan mebuslardan B. San· 

d D · me di, dün avam kamarasm a anzkıg -

1 • ı·n bir plebisist yaprlma aurese esın 
tile halledilmesi teklifinde bulunmuş-

tur. 

• 

histan olduğunu unutmaması lazımdır. 
Başka bir mebus, hUkilmetin Al· 

manyadan Ren bölgesinin tahkimatına 
dair bir şeyler sorub soramıyacağını öğ· 
renmek istemiştir. 

B. Eden, şu cevabı vermiştir: 
"- Almanya ile umumi konuşmala· 

ra giri~ek ümidinin beslenilmekte ol· 
duğu bir sırada bu mes leyi ayrıca or· 
taya atmanın mevsimsiz olduğu düşün· 

cesindeyim ... 

lngiliz ue frmısız (•lçfü•ri B. /on 
Noyrat'la lwmışt11lar 

Berlin, 7 (A.A.) - Fransız sefiri B. 
Andre Fransua Pönse İngiliz işgüderi 
B. Mevton, dün dış işler bakanlığına 
gitmişler ve orada B. Greiser'in Ce· 

nevrede söylemiş olduğu nutuk hak· 
kında B. Von Noyrat ile görüşmüııtür. 

I nl(iliz gazetelerinin kaygıları 
Londra, 7 (A.A.) - Birçok gazete· 

ler Danzig meselesi dolayıı;iyle kaygı 

göstermektedirler. Gazeteler, bundan 
baska dün avam kamarasında B. Eden
in ~ artık Alman yadan ingiliz muhtırası· 
na cevab vermesini isteıneğe meyilli ol· 
madığı suretindeki sözlerini de ehemi• 
yetle kaydetmektedirler. ltalyaya karşı 
tatbik edilmekte olan zecri tedbirlerle 
meşgul bulunan tek gazete, Niyuz ~ro
nikl'dir. Bu gazete ezcümle diyor kı: 

" Şurası muhakkaktır ki, herkesten 
önce ticari mübadeleleri yeniden kuran· 
tarın daha elverişli ekonomik şartlardan 
istifade edecekleri ümidile devletlerin 
İtalya'ya karşı yapılan tazyikin. ~ldı • 
rılması hususunda utanmaı:ca bırıbırle • 
riyle yarışacaklarına şahıt olaca~ı~. 

Milletler Cemiyeti asamblesımn Ha

bcşistanda göreceği işler için muhtaç o
lacağı yardımda bulunmak üzere henüz 
bir karar almamıı olduğunu kaydetmek 

muvafık olur: 

Almanya Dan:1ig'e el koymak 
niyetinde imiş 

Parsi, 7 (A.A.) B. Piyer Bcrnüs, 

Jurnal gazetesinde Danzig hakkındaki 
konuşmalara dair fikirler yürütmekte -

dir. Mumaileyh, Almanyamn pek yakın 
zamanda bu topraklara tamamile el ko

mak niyetinde olduğunu, ancak bunu 

kuvvete mUracaatla değil, daha ustalık

lı bir takım usuller kullanarak yapacağı
m yazmaktadır. 

B. Bernüs, hitlercilerin Danzig ve 

• • • h"kkında 
A ~·am kıımarasmdn Danzıg ışı 

Avusturyada kullanmakta oldukları tft -

biyeler arasında yakınlık görmektedir

ler. Her iki yerde de Almanyanın bu 

anda başlıca kaygısı, hitler~i unsurların 

icerde uüfuz ve hakimiyeti ele geçirme· 

l;rini temin etmektir. Bundan ba~ka her 

bölgede o bölgeye komşu bulunan ve 

oranın Almanyaya doğrudan doğruya 

veya dolayısiyle irtibatına muhalefet e· 
debilecek olan devletin bitaraflığını el -

de etmekte Almanyanın gütmekte oldu· 

wu bir gayedir. Bu devletler de Avustur-
g ... d 

beyanatta bulunan B Eden 

B. Eden şu cevabı vermiştir; • 
1 n uir 

"- B. Sandinin bu mese enı w 

dl 
.1 halledilmiş bulunduguııu 

'ln aşma ı e ·1c I e· 
ve iki alakalı devletin Almanya 1 

ya meselesinde İtalya ve Danzıg .~ın e 

Lehistandır. Şimdiye kada~ ~: ~ek •.. bu 

rayı kolaylacttırır gibı gorunmuş • manev ~ . 
,. Bu sıyasa, her türlü tertıbden mah-

tur. . .k d 
rum karma karışık bir polıtı a ır. 

ULUS 

Bu akşam Avrupa istasyonların· 
dan dinlenebilecek seçme program 

(Ankara saati ile) 
Konıerler: 
20.40 Paris P.T.T. (Senfonik) • 
21.30 Pariı; P.T.T. (Ses konserı) 
23- Droitwich (Senfon.) 

Oda Müziği: 
21.10 İsviçre (Oda müziği) 
22 - Droitwich (Piyano) 

Tiyatro, Opera, Varyete: 
21 _ Droitwich (Varyete) 
21.30 Lil (Komedi Fransez) . 
21.45 R. Paris (Monoıartr gazelesı) 

Danı Müziği: 
21.10 Doyçland 
23.15 Roma 
23.30 Londra 
24 - Kopenhag 
24.15 Droitwich 

KISA DALGALAR 
Radyo Kolonyal (25 m. 24, 

17.15 Haberler 
18- Konser 
19.30 Rodyo Journal 

20- Konser 
20.30 Haberler 

21.30 Tiyatro 
23.40 Haberler 

Daventri (19 m. 66) 
18.32 Sekstuor 

19- Haberler ve orkeı:.tra 

20- Romans 

21- Spor 
21.15 Varyetc 
22- Konser 

Mazoki (Japonya • 27 m. 93 ve 
20 nı. 55) 

12.30 
19.30 
20-
20.20 
20.30 
20.40 

21 den 22 ye kadar konser 

Ankara radyosu 
Plak ve ajans haberleri 
Hafif müzik 
Tayyareci konuşuyor 
Karışık müzik 
Ajans haberleri 
Dans musikisi 

İstanbul radyosu 
18 - Hafif Müzik (Plak) 

Haberler 19-
19.15 
20-
20.30 
21.30 

Muhtelif pl8k v.eya .retranamiıyon 
Hnlk musiki (plıi.k) 
Stüdyo orkestraları 
Son haberler 
Saat 22 den sonra Anadolu Ajan· 
sının gazetelere mahsus havadiı; 
servisi verilecektir. 

Bando Konserleri 
Kamutay Bahçesinde Riyaseti Cu· 

mur bar.dosunun vermekte olduğu 

konserlerin programıdır: 
l. Kısım 

1 - Fon Blon Marş Under dem zi

2 - Y. Ştravs Vals 

3 - A. Tomas Uvertür 
11. Kısım 

4 - Puçini Fantezi 

gesbanner 
Grülingsştim 

men 
Minyon 

Do hem 
5 - Dvorjak Hümoresk 
6 - Vagner Marş Tanhoyzer 

Not: Morsularrn ve müelliflerin 
adlarr Türk alfabesine göre yazılmış-

tır. 

Kısa Dış 
* Los Anceles, - Eski bir Ameri

ka denizcisi olan Harri-Thomson-To
mas, Japonpa hesabına casusluk suçu i
le 15 sene hapse mahkum edilmiştir. 

Tomı;on, vermiş olduğu malUmata 
karşılık 700 dolar almış olduğunu itiraf 

etmiştir. 

* Paris, - Adliye bakanı B. Mark 
Rukar, fesedilmiş cemiyetlerin tekrar 
açılmasına teşebbüs etmiş olan mechul 
şahıs hakkında takibat icrasını emret
miştir. 

* Amsterdam, - Felemenk bankasr 
iskonto fiatını yüzde üç buçuktan yüz
de üçe indirmiştir. 

* Viyana, - Prens Starhembcrg'in 
emrile Tirollü bütün Haymveren'liler 
vatanseverler cephesine gi.rmişlerdi.r. 

* Varşova, - Dün muhalef.et parti· 
si azasından 50 kişi tevkif edilmiştir. 

* Berlin, - Alman eski muharibler 
birlikleri, 12 ve 13 temmuzda Vardön 
muharebesinin 20 inci yıldönümünü 

anmak için fransız eı;ki muharibleri 
taıafından yapılan daveti kabul etmiş
lerdir. Törene 500 aiman iştirak ede
cektir. 

ZECRi TEDBİRLER 

KALKTIKTAN SONRA: 

İtalya şimdi de Akde
niz anlaşmalarının 

fes hini istiyor 
(Başı 1. inci sayfada) 

dermeği, İngiltere tarafından Akdeniz
de sahili olan memleketlerle aktedilen 
karşılıklı yardım anla~alarının ibtali. 
ne gağlı bulunacağını ihsas etmektedir. 

ler. 
Maten gazetesi, italyan hükümetinin 

daha fazla tatmin edilmek auu ettiğini 
ve çünkü ezcümle batı işbirliğini Al. 
manya ile olan işbirliğine uydurmak is
tediğini söyliyor. 

Madam Tabuis, Övr gazetesinde şu 

satırları yazıyor: 

"Madem ki, İtalya hala tatmin edil. 
memi§tir, ve Cenevreye dönmek için 
Cenvreenin artık bir şeye yaramaması. 
nr ıart koıuyor, o halde zecrf tedbirleri 
kaldırmak faydasız bir şeydir," 

Pertinaks, Eko dö Pari gazetesinde, 
bu münasebetle B. Baldvini itham et
mektedir. 

ltalycm malı/illerine göre 
Paris, 7 (A. A.) - Anadolu ajansı· 

nrn hususi muhabiri bildiriyor: 
Parimidi muhabirine göre, Roma si. 

yasal mahfillerinde İtalya ile elbirliği. 
nin hodkam menfaatler arandığından 
şikayetle diyor ki: 

"Meseli ananevi fransız politikasına 
göre İtalya Almanyayı çevrelemiye iş. 
tiraki kabul etmelidir. Bazı halk cep
hesi diplomatlarına göre ise, bilakis 
Sovyetler birliği ile Fransa arasındaki 
bağlar bir türk • fransız anlaşması ile 
kuvvetlendirilerek İtalya bertaraf olu. 
nabilir. 

İngiltere hegemonyası için İtalya ile 
küçük antant ve Akdeniz devletleri a. 
rasındaki soğukluğu tercih eyliyen Ber
line sözü geçmeyince İtalyayı yanın. 
da görmek istiyor." 

SAYFA 5 

Haberler 
* Ajanksiyo, - Sağ ve sol cenah 

taraftarları dün akşam döğüşmiışlerdir, 
Bir çok tevkifler yapılmıştır. Asayi9 i
ade olunmuştur. 

* Paris, - Fransa Profesyonel te· 
nis şampiyonluk müsabakası finalinde, 
Koşe 6-3, 6-1 ve 6-1 Ramiyonu yenmiş
tir. 

* Tokyo. - Jiji Şimpo gazetesine 
göre, Tokyo belediyesi ile 1912 istikra· 
zınrn fransız hamilleri arasında mevcud 
anlaşmazlık halledilmek üzeıredir. 

* Bedin, - Graf Zeplin balonu dün 
akşam beşinci cenub Amerikasr seferin
den dönmüştür. 

Fransız bükümeti Fransa üzerinden 
uçmak müsaadesi verdiği için, balon 
uçuş müddetini on saat azaltabilmiştir, 

* Bern, - Almanya ile İsviçre ara
sındaki 17 nisan 1935 tarihli Kliring 
mukavelesiyle, aynı tarihli tediyat mu
kav~lesine, S aonteşrin 1932 tarihli mü· 
badele mukavelesine ve başka bazı an· 
lapnaları ihtiva eden diğer bir muka· 
veleye zeyl olarak anlaşmalar imzası i
çin yapılan konuflJlalar dün aktam lm 
za ile neticelenmittir. 

B. GREISliR NAZl 

ŞEFLERlLE KONUŞTU 

Berlinde bir 
referandumdan 
hahsolunuyor 

(Başı 1. inci sayfada) 

Siyasal mahflller, Danzig meselesi· 
nin Bertin ile Vartova araamdald lyL 
anlatma için bir engıel te,ldı etmemesi 
lizım geldiğini kaydetmektedirler. 

Havu ajan11nın muh'ablr1, nazı Udeı 
lerinin Danzig aenatosu reisine son dG· 
recede itilaf cüyane bir hattı baırıeket 
kabul etmesini tavsiye etmit oldukları· 
nı aldığı habere atfen bildirmektedir• 
ler. 

Bir ri'f erandumdan 
bahsolunuyor 

Berlin, 7 (A.A.) - B. Greiscr, bu 
geec Danzige gitmiştir. 

Diplomasi mahfilleri, Danzig statiı· 
ıünün referandum yoliylc tadil ve 
ialah edilebileceğini aanmaktadı.r • 
lar. B. Foster'in g e ç e n 1 e r d e 
Berlinde B. Hitler ve B. Göring 

ile görüştüğü zaman onlara bu şekli 

tavsiye etmit olduğu söylenmektedir. 
Alman mahfillerl, böyle bir r.::feran· 
dum neticesinde Almanyanın geçen se
ne Sar'da yapılan plebisitte kazanmış 

olduğu ekseriyet kadar ezici bir ekse· 
riyet kazanacağına kani bulunmakta
dırlar. 

B. Lester'in evi muhafaza alıın<la 
Danzig, 7 (A.A.) - B. Greiser bura. 

ya dönmüştür. 
Milletler Cemiyeti fevkalade komi

serinin oturduğu bina etrafına nöbetci· 
ler konmuştur. 

B. Greiser'in Mılletler Cemiyeti 
konseyindeki nutkunu tenkid eden mu 
halefet gazetelerinden Danziger Fol· 
saytung ve Danzigc.r Folkştimme gaze
teleri polis tan-afmdan müsadere olun
muştur. 

Tcfril.a: No: 103 

E:vBüOük V({ffJ Ot@~D 
Yazan. ]AK Ş~~~~R 

Romanı bıraktı ve bir tırnak törpüsü_ alıp 
·· u··ne yaklaştıö-ı penc reden kestane agacı-on b ' •• d .. 
al tında oturmuş düşünen Emma yı gor u. 

yordu? Sanki çocukluğundan beri ilk defa
dır ki düşüncesiz, kaygısızdı. 

Hizmetçiye cevab vermiş olmak için: 

Aralarında bir çekingenlik, bir anlaşmaz. 
lık, hemen hemen bir soğukluk vardı. 

Tiirl:çeye çevıren: Nssuhı 

-·-ndı<Tı zaman Bert o ge· 
Ertesi sabah uya ~J lıatırladı. Gülünç 
. b" b duygusu ı e .. 

ceyı ır ıstıra . . d ·ı bir daha yuz-
bir zaf göstermıştı .. ~n r~ ı eFakat onn her 
yüze gelmekten çekınıy~r ~ilir ve araların· 
zamanki tabiilikle karşı .ıya tmuc: oldu-

.. 1 . t.amamıyle unu "S w• • 

da geçen soz erı .
1
. d. Ancak yüregının 

ğunu haliyle anlatab~ ır dı. - ından çıkıver· 
dolup taştığı bir dakıka b~ ~~~a bahsetme
miş olan sırrından ona 1~ 

. l"' d Kendi kendıne: . . 
mesı azım r. lb. . ıvermesi ıçın ne 

.. Bir kadının ka . ını a~ ,,. dedi. 
ehemiyctsiz bir :ahrık Y.~uy~~mak istediği 

İki aydanberı, her gun ° amadığı bir 
halde bir türlü yapraklarını aç elini uzattı. 
romanı almak üzere masay.~ k Alber'c 
Mektub kağıdı kut;ı.s~nu.. !?0~~e Sonra, ro
Yazmak Iazımgeldgını ~uşunw e · başlıyarak: 
m::ınm sayfalarım çevınneg_ 
0E"~ka bir gün yazanın." dedı. 

"Hep kocasını düşünüyor. Bu kadar devam~ı 
bir ümidsizliğe onu kım böyle mecbur ed~
yor. Demek ki insan teselli arayınca ~end~
ni suçlu sanıyor! Halbuki koru~:ık ı~tenı
len hayat asıl yaralarımızı sarabılır !. .• 

Gene ayna karşısına geçeı ek saçlarını 
fırçalamağa başlayınca Andre'nin b_::ıkışla
riyle sözleri aklına geldi ve bu hay?l~ ~eı • 
dinden uzaklaştırmak istiyormuş gıbı . ç~ 
cuk !'' dedi. Kalkıp p ncereden mas~~vı g~k 

üziine baktı. Sanki bu sabah tenef fus cdıl· 
~1esi pek zevkli olan hava kalbin~. ~üph.~m 
bir neşe ile dolduruyordu. Sarkı soylıye soy
liye bir çekmeyi açıp içinden ince b~r çorap 
çıkardı ve tuvaletinin en ehemiyctsız taraf
larına bile büyük bir dikkat sarf edere~ ya. 
vaş yavaş giyinirken kapıyı aralıyan hızmet· 
çi sordu: 

_ Küçüğün önlüğüne koymak için sizde 
bir kordela var mı? 

Evet, Bert'in bir km vardr ... bunu hiç dü
şünmiyordu ... bu kayıtsızlık, bu huzur ve h~· 
fiflik tahasıüsü ona bu sabah nereden szelı· 

- Dantela önlüğünü giydiriniz, dedi. 
Aralık kapıdan, sarsak adımlarla içeıiye 

giren çocuğu başından hafifçe dışarı iterek: 
- Haydi, git Raşel'le oyna. 
Aynı neşe ile ruhu dolu, bahçeye indiği 

zaman Andre'yi Emma'nın yanında buldu. 
Ağır hareketleri ,biraz boğuk sesi, düşünceli 
ve sanki gözleri kamaşmış hali ile Andre, 
belli idi ki, bir akşam evelki sözlerin ve duy
gulann tesiri altında idi. 

Bert'e korkarcasına bakarak sordu: 
- Bu hafta Fondbo'ya gitmiyecekmi.>i

ni.z? 
- Oradakilere özür dilemeğe borçluyum. 

Öbür gün herhalde gitmeliyim. 
- Gelip sizi arabamla götüreyim mi? 
- Hayır, teşekkür ederim... hava iyi O· 

lursa gideceğim ... yaya gideceğim. 
Emma'nın kendilerini yalnız bırakma· 

mak niyetinde olduğunu sezen Andre tekrar 
sordu: 

- Yakmda Paris'e dönecek misiniz? 
- fiktesrin ortasın doı?'ru ... 

Andre kalktı. 
Bert bahçe kapısına doğru Andre ile iler

ledi. 
Kapının önünde duran Andre Bert'in 

gözlerinin içine bakarak, fısıldar gibi: 
- Bert! dedi. 
Ve sonra kapıyı açarak çıkarken 'Beı t'in 

elini tutarak, sessiz, gözleri önünde, uzun 
uzun sıktı. 

·~· 
Bert, bu vedaı düşünerek, içi Andere'ye 

karşı merhamet ve §efkatle dolu: ''Zavallı 
Andre !" diyordu, "onu bu hastalıktan kur
tarmağa çalışmalıyım!" 

Andre'nin: "Istırabınızı çoktan biliyo
rum." demiş olduğunu hatırlıyor ve kendi 
kendine: ''Sesinde ne iyilik, ne hislilik var. 
dı! .gençli~in v~ sevginin harikulade duygu
su ıle benı, benımle yaşamakta olan insan. 
d~n daha iyi anladı. Keşke beni öteki keşfet
mış olsaydı. Fakat kaygılı ruhumu, istekli 
gençliğimi tatmin edecek bir erkek <1 --~ildi 
o... (Sonu v ... · 



SAYFA 6 

Sıhhat ve İçtimai Muavenet Vekaleti ı 

Merkez Hıfzıssıhha Müessesesi 
Müdiriyetinden : 

1 - Eksiltmeye konulan i~: Müessc .. e ı' ' ıı lın .l ..: yaptırılacak 
inşaat ve tadilatın tahmini keşif bedeli 19532 lira 80 kuruştur. 

2 - Bu işe ait şartname evrak şunl::ııclır: 
A - Eksiltme şartnamesi, 
B - Mukavele projesi 
C - Fenni ve hususi şartname, 
D - Keşif cedveli 
E - 5 adet plan 

İstiyenler bu şartname ve evrakı lira 97 kuruş bedeli muka· 
bilinde müessese müdüriyetinden alabilirler. 

3 - Eksiltme 24.7.936 tarihinde Cuma günü saat 11 de yapıla
caktır. 

4 - Eksiltme kapalı zarf usulile yapılacaktır. 
5 - Eksiltmeye girebilmek için isteklinin 1464 lira 96 kuruş 

muvakkat teminat vermesi bundan başka aşağıdaki vesikaları haiz 
olup göstermesi lazımdır. 

6 - Eksiltmeye en az bir parçada 15000 liralık bina inşaatı yap
ınış olduğuna dair nafıa müdürlüklerinden vesika almış olanlar 
girebilir. 

7 - Teklif mektupları yukarda üçüncü maddede yazılı saatten 
bir saat evveline kadar müessese müdüriyetine getirilerek eksilt
ıne komisyonu reisliğine makbuz mukabilinde verilecektir. Posta 
ile gönderilecek makbuzların nihayet üçüncü maddede yazılı sa
ate kadar gelmiş olması ve dış zarfın mühür mumu ile iyice kapa
tılmrs olmasr lazımdrr. Postada olacak gecikmeler kabul edilmez. 

( 1647) 2-2894 
.~· J • • . J'l •• 

- t •:" ! r ' , ,. ••• • f' " . , ~ ••• 

Türk Hava [{urumu 

RüYUI{ PiYANGOSU 
Şimdiye kadar binlerce kişiyi zengin etmiştir 

3 üncü keşide 11 Temmuz 936 dadır. 

BÜYÜK İKRAMİYE 50.000 liradır. 

Aynca: 20.000, 12.000, 10.000 liralık ikramiyelerle 

"20.000" liralık bir mükafat vardır .. 

. . ' . . . , .. , . 
, ...t- ..... • , ~ 

Metf'oroloji Enstitüsü 
Direktörlüğünden : 

Enstitümü.l hizmet kamyoneti için eksiltme ve artırma kanu· 
nunun 46 ıncı maddesinin ( A) fıkrasına göre pazarlık usulile 
(3700) litre benzin satın alınacaktır. Pazarlık 10 temmuz 936 cu
ma günli saat onda Keçiören caddesi üzerinde bulunan Ziraat Ve
kaleti Tohum Islah istasyonu binasında toplanan komisyonda ya
pılacaktır. İsteklilerin yukarıda yazılı gün ve saatte komisyona gel-
meleri. ( 1631) 2-2881 

1 MlLLl MÜDAFAA VEKALETİ 1 
3A TIN ALMA KOMf SYONU 1LANLARJ 

İLAN 

Eskişehir Tayyare maydanın
da yer altından i~me :uyu rıka
rılacaktır. Bu işlerle meşgul fir
rnaJar hiç bir teahhüdü tazam • 
mun etmemek şartiyle inceleme-

ler yaparak lüzumu olan projl ve 
teklif Hatlarının M. M. V. Hava 
müsteşarlığı inşaat şubesine en 
geç temmuz 936 sonuna :<adar 
vermeleri. (1476) 1-2638 

İLAN 

1 - 30/6 936 salı günü saat 
15 de ihale edileceği ilan edilen 
Kütahyadaki 497 bin 514 lira 15 
kuruş bedeli keşifli in~atin iha
le gününde talihler baymdırflık 
bakanhğmdan alınacak vesikayı 
,etirmediklerinden yeniden 1<a
palı zarfta eksiltmeye konulmuş
tur. 

2 - İhalesi 20/temmuz/936 
paıartc-si günü s.:at 15 dedir. 

3 - İlk teminat 23 bin 651 
liradır. 

4 - Şartname keşif ve pro
jelerle fenni şartnameler M. M. 

V. SA. AL. KO. dan 25 lira kar
~dlğmda alınır. 

S - EkeiJtmeye gireceklerin 
2490 sayıh kanunun 2 ve 3 üncü 
maddelerinde yazılı belgelerle 
baymdırlık bakanlığından alına· 
cak fenni ehliyetnameler ve be
hemela verilmesi mecburi olan 
prtnamed.e yazıl vesikalar ve 
ilk teminat mektub veya mak
buzları ile birlikte teklif mektub
larıru ihale saatinden en geç bir 
saat evveline kadar M. M. V. 
satın alma Ko. na vermeleri. 

(1558) 2~2782 

BİLlT 

1 - 185 kilo aleminyom saç levha ile 105 kilo aleminyom perçin 
çivi açık eksiltmeye konmu~tur. 

2 - Tahmin edilen bedeli 567 lira ilk inanç parası 42 lira 52 ku
rU§tUr. 

3 - İhale günü 24.7.936 cuma saat 10 dadır. 
4 - Eksiltmeye gireceklerin 2490 sayıh kanunun 2, 3 inci mad

delerinde istenilen bilgelerile ihale gün ve saatinde M. M. Vekaleti 
Satın alma komisyonuna varmaları. (1523) 2-2874 

B!LİT 
1 - Beher metresine biçilen ederi otuz iki kuruş olan yüz bin 

metre kıhflık bez kapalı zarfla eksiltmeye konulmuştur. 
2 - İhalesi 29 temmuz 936 çarşamba günii saat 15 dedir. 
3 - İlk teminat 2400 lira<lır. 
4 - Şartnamesi 160 kuruşa M. M. V. Sa. Al. Ko. dan alınır. 
5 - Eksiltmeye girecekler kanuni ilk teminat ve 2490 sayılı ka

nunun 2 ve 3 üncü maddelerinde yazılı belP,elerle birlikte teklif 
mektuplarını ihale ~aatinden bir saat eve) M . M. V. Satın Alma Ko. 
na vermeleri. (1622) 1-2875 

İLAN 
Müteahhit nam ve hesabına Kalorifer kaznaları tamiri: 
1 - Genelkurmay hinası kalorifer kazanlarının tamiri işi müte

ahhit nam ve hesabına açık eksiltmeye konulmuştur. 
2 - Keşif bedeli 2922 lira 25 kuru~tur. 
3 - Keşif ve şartnamesi bedeli karş11ığ mda Vekalet İnşaat ~ube-

sinden alınır. 
4 - !lk teminat 219 lira 17 kurnı:;tur. 
5 - İhaleı;i 8 temmuz 936 çarşamba günii saat 11 de yapılacaktır. 
6 - Eksiltmeye girecekler teminat ve 2490 sayılı kanunun 2 ve 

3 üncü maddelerinde yazılı vesikalarla birlikte eksiltme gün ve sa
atinde Milli Müdafa~ Vekaleti Satınalma komisyonunda bulunma· 
ları. ( 1432) 2-2880 

ULU-. 8 TEMMUZ 1936 ÇARŞAMBA 

Aktif 
Cümhuriyet Merkez Bankasının 

4 Temmuz 1936 Vaziyeti Pasif 

Kasa: 
Altın safi kilogram 
Banknot 
Ufaklık 

Dahil<leki muhabirler: 
Türk lirası 

Hariçteki muhabirler: 

17.076,116 

Altın safi kilogram 4.398,244 
Altına tahvili kabil serbest 
dövizler 
Diğer dövizler ve borçlu kliring 
bakiyeleri 

Hazine tahvilleri: 
Deruhte edilen evrakı naktiye 
karşıhğı 
Kanunun 6 ve 8 inci maddeleri
ne tevfikan hazine tarafm•fan 
vaki tediyat 

Senedat cüzdanı: 
Hazine bonoları 
Ticari senedat 

Esham ve tahvilat cüzdanı: 

1 
Deruhte edilen evrakı nak-

A • tiyenin karşılığı esham ve 
tahvilat (itibari kıymetle) 

B - Serbest esham ve tahvilat 
Avanslar: 

Altın ve döviz üzerine 
Tahvilat üzerine 

Hissedarlar: 

J\'1uhte1if: 

LlRA URA 
24.018.923,24 
12.398.702,-
1.013.918,21 37 .431.543,45 

444.235,35 444.235,35 -
6. 186.482,30 

370.433,17 

10.515.061,16 17.071.976,6rl 

158. 748.563,- 1 

12.064.611,- 146.683.952,-

2.972.125,-
_8.311.993,15 11.284.118,16 

34.Guv. :u6,83 
4.173.234,18 38.253.701,01 

32.752,30 
16.973.319,25 17.006.071,55 

4.500.000,-

4.418.324,64 

YEKO~ 277.093.922,79 

Sermaye: 

İhtiyat akçesi: 

Tedavüldeki banknotlar: 

Deruhte edilen evrakı naktiye 
Kanunun 6 ve 8 inci maddeleri
ne tevfikan hazine tarafından 
vaki tediyat 
Deruhte edilen evrakı naktiye 
bakiyesi 
Karşılığı tamamen altın olarak 
ilaveten tedavüle vazedilen 

Türk lirası mevduatı: 

Döviz teabhüdatı: 

Altına +.ahvili kabil dövizler 
Diğer dövizler ve alacaklı 
kliring bakivF'lPri 

LiRA 

158.748.563,-

12.064.611,-

146.583.952,-

~lRA 

15.000.000,-

1,551.182.53 

16·000-000·- 162.683.952,-

4.622.402,85 

23.646.922,11 

14.320.393,24 

l 
28.269.324,96 

1 

55.259.070.06 
1 

1 

1 

! 

YEKON 277.093.922,79 

2 Mart 1933 tarihinden itibaren: İskonto haddi % 5 '72 altın üzerine avans % 41
/2 

1 ANKARA LEVAZIM AM1RL1ô1 1 
SATIN ALMA KOMİSYONU İLANLARI 

!LAN 
1 - Kars garnizon ihtiyacı için üç milyon kilo çam odunu kapat~ 

zarf usuliyle 4-7-936 dan itibaren eksiltmeye konulmuştur. İhalesı 
28-7-936 salı günü saat onda karsta askeri satm alma binasında ya
pılacaktır. . ~ . 

2 - Tahmin bedeli kırkbeş bin lira muvakkat temınatı 337.> lı-

~~ . . k 
3 _ Şartnamesini görmek _isteyenler h~r gün ve ihal~ye ıştıra 

edeceklerin belli zamandan hır saat evvelıne kadar teklıf mektup
larını vermek şartiyle karsta komisyona müracaatları. 

(1578) 2~2790 

İLAN 
1 _ Garnizon dahilindeki kıta ve müesseselerin ihtiyacı için 8000 

kilo zeytin yağı 20-7-936 tarihine müsadif pazartesi günü saat onbeşte 
kapalı zarfla almacaktrr. 

ı - Münakasa: Ankara levazrm amirliği satın alma komisyonun
da yapılacaktır. Şartnamesi mezkur komisyonda her gün parasız 
görülür. . . 

3 - 8000 kilo zevtin yağının tutarı 5800 lıra olup temınatr mu-
vakkatesi 435 liradır. 

4 - İsteklilerin 2490 sayılı arttırma ve eksiltme kanununun 2 ,3 
üncü maddelerinneki vesikalarla teminatı muvakkate makbuz ve tek
lif mektuplarım ihalenin yapr1f'!cağı belli gün ve saatten bir saat ev-
vel komisyonumuza vermell'ri. ( 1572) 2-2792 

İLAN 
1 - Garnizon kıt'a ve müesseselerin ihtiyacı için 10000 kilo sade 

yağı 18 temmuz 936 tarihine müsadif cumartesi günü saat onbirde 
kapalı zarfla alınacaktır. 

2 - Münakasa Ankara levazım amirliği satın alma komisyonunda 
yapılacaktır. Şartname her ~ün mezkur komisyonda parasız görUlür. 

3 - 10000 kilo sade yağının tutan 8500 lira olup teminatı mu
vakkatesi 637 lira 50 kuruştur. 

İsteklilerin 2490 sayılı kanunun 2,3 üncü maddelerindeki ve· 
sikalarla teminatı muvakkate makbuz ve teklif mektuplarını ihale· 
nin yapılacağı belli gün ve saatten bir saat vevvel komisyona ver-
meleri. (1573) 2-2793 

İLAN 
1 - Çorludaki kıtaat için kapalı zarf usuli ile 80000 kilo sığır 

eti alınacaktır. 
2 - Etin beher kilosunun muhammen de<7eri 30 kurustur. 
3 - İhalesi 24.7.936 cuma günii .,- · · ---=s· 

yonundı> vapılacaktrr. 
4 - İlk pey parası 1800 liradır. 
5 - Teklif mektupları yukardaki s;ı n ;,;r saat önceye k :- lar 

yultarda ismi geçen komisvona verilecektir. Şartname ve evsafını 
görmek istiyenler her gün İstanbul Ankara ve Çorlu satın alma ko· 
misyonlarına ve ihaleve i-:tirak edeceklerin de belli gün ve saatte 
Çorlu kor satın alma komisyonuna müracaatları. ( 1633) 2-2883 

Emniyet t~Ieri Umum 
' l\'lüdürlüğwıu.1~ıı: 

Adet 
5500 ila 6000 

Basılanın cinsi Tahmin edilen bedel 
Polis mecmuası 

Eksiltme güni.i 

Teminat 
1 

24.7.935 cuma günü saat t 

Yukarda cins ve mikdarı yanlı Polis 
terilen günde ac;ık eksiltme ile bastırılacakur. 

Şartnamesi Emniyet İşleri Umum Müdürlügü Üçüncü Şubesin
dedir. İsteklilerin yukarıda yazılı mikdarda muvakkat teminatı, 
makbuz veya Banka mektupları ve kanuni bel~elerle birlikte o gün 
ve saatte Umum Müdürlükte müteşekkil komisyona gelmeleri. 

(1618) 2-2873 

Tiirl{ofis Ba~l{anlığından : 
Türkofis dairesinde münhal bulunan 80-100 lira ücretli daktilo· 

luk için imtihan yapxlacaktır. İmtihanda muvaffak olup da lisan bi· 
lenler bir müddet merkezde çalıştırıldıktan sonra Avrupadaki teş· 
kilat nezdine memur edileceklerdir. 

İmtihan 15. temmuz 936 tarihinde saat ikide TUrk"ofis 'dairesinde 
yapılacaktır. İmtihana dahil olmak için en aşağı Orta mektep ıne-
~unu olmak lazımdır. (1632) 2-2883 

1 ANKARA BELEDiYE RElSUCl iLANLARI 
İLAN 

- _i 

1 
1 - Yenişehirde 1316 mcı adada Bayazıt Saylavı Halit çocuk

ları Ateş ve Işık'a ait bir numarah parselde ada fazlası olan 100 
metre murabbar arsaya istekli çıkmadığından açık artrrmasr on gün 
uzatılmıştır. 

2 - Muhammen bedeli ( 400) liradır. 
3 - Muvakkat teminatı (30) liradır. 
4 --:-- Şa~na~esini görmek istiyenler her gün yazı işleri kalemi· 

ne ve ısteklılerın de 24 temmuz 936 cuma günü saat on buçukn. 
Belediye Encümenine müracaatları. ( 1635) 2-2885 

İLAN 
1 - Mezbahada hayvan şişirmek için lüzum olan bir aded kompi• 

resör on beş gün müddetle açık eksiltmeye konulmuştur. 
2 - Muhammen bedeli (330) liradır. 
3 - Muvakkat teminatı (25) liradır. 
4 - Şartnamesini görmek istiyenler her gün yazı işleri kalemi

ne ve isteklilerin de 24 temmuz 936 cuma günil saat on buçukta Be-
lediye Encümenine müracaatları. ( 1636) 2-2886 

İLAN 
1 - Yenişehirde 1070 inci adada Ziraat Bankası Meclisi idare 

azasından Kemale ait 12 ve 13 parsellerdeki arsalarla ıuyufanan 41 
metre murabbaı arsa on beş gün müddetle açık artırmaya konul· 
muştur. 

2 - Muhammen bedeli (205) liradır. ;J:. ... ~ 1 

3 - Muvakkat teminatı (14,40) liradır. ' ' 11 
" 

4 - Şartnamesini görmek istiyenler her giln yaı:r işleri Kalemi .. 
ne ve isteklilerin de 24 temmuz 936 cuma günü ıaat on buçukta Be~ 
tediye encümenine müracaatları. ( 1638) Z-2888 

İLAN , 
1 - Belediye hastahanesinin ihtiyacı olan 2000 • 2400 kilo yo• 

ğurt ile 2800 - 3200 kilo süt on beş giln miH,.1~•1 e ııttk e'· .:• .. me•ro 
konulmu~.tur. · • 

2 - Muhammen bedeli (780) liradır. 
3 - Muvakkat teminatı (58,SO) liradır. 
4 - Şartnamesini görmek ve evsafını anlamak istiyeoler her gün 

yazı işleri kalemine ve isteklilerin de 24 temmuz 936 cuma gilnü aa
at on buçukta Belediye Encümenine müracaatları. ( 1637) 2-2887 .. 

İ L A N tiyenler hergiln yazı işleri ka~ 
1 - Belediyenin bir senelik lemine gelebilirler. 

ihtiyacı olan 500-800 ton benzin 5 - İııteklilerin wıulli daire· 
kapalı zarfla onbef ~Un milddct- ıinde tanzim edecekleri kati 
le eksiltmeye konulmuştur. teklif ve teminat mektuplarını 

2 - Muhammen bedeli 13/temrnuz/936 pazartesi ~nü i-
(263,200) liradır. hale saati olan on beJteıı bir saat 

3 - Muvakkat teminatı evveline kadar yani saat on dört-
(19740) liradır. te Belediye encümenine verme· 

4 - Şartnamesini görmek is- leri ilan olunur. (1499) 1-26H 

Anlcflr~ P. T. T, 
Başmüdüı·lüğünden : 

Ankara Telsiz irsal istasyonu binalarının badana ve pencerele· 
rinin boyanma işi pazarlıkla yaptırılacaktır. Ke~if bedeli 1049 lira 
72 kuruş muvakkat teminat 78 lira 72 kuruştur. Teminatın ihaleden 
bir gün evel yatmlması lazımdır. İsteklilerin bu eksiltmeye iştirak 
edebileceklerine dair Nafıa Müdürlüğünden alacakları ehliyetna
me ve teminat makbuzlarile birlikte 23 Trnmuz 936 perşembe günü 
saat on beşte komisyonumuza müracaatları. ( 1634) 2-2~81 

Tok~at İcra Dairesinden: 
Tokat vilayeti idare heyetinin 3.1.936 tarih ve 1472 num.:ralı ka

rar ile Türkiye Şeker Fabrikaları A; Ş: namına istimlakine karar 
verilen ve Ekonomi Bakanlığınca tasdik edilen haritası dahilinde 
Turhalde vaki ·sahibleri tarafından birriza teslim ve tescil işi ya
pılmıyan gayri menkulatın tahmin edilen kıymetleri yüzde yirmi 
faılasile Turhal şeker fabrikası tarafından 1.1.936 gününde 34549 
numaralı makbuz karşılığmda Tokat Ziraat bankasına yatırılmıştır. 

İlan tarihinden itibaren bir ay içinde Tapu bydmdaki adres ve 
adları halen meçhul olan ve gerekse ölüm ve sair suretle tesbit e· 
dilemiyen bütün iliı;ıikli varis ve alakadarların usulü üzere müra
caatla yerlerine biçilen kıymeti alarak fabrika namına teslim ve 
tapu dairesince tescil işlerini yapmadıktan takdirde 1295 tarihli 
istimlak kararnamesine zeyil edilen 298 tarihli Fıkrai mahsusa ile 
30.1.934 tarih ve 563 numaralr Şurayt Devlet mazbatası ahkamı da .. 
iresinde icraca teslim ve tescil işi yaptırılacağt bütün atakadarl~ra 
~ehli~ makamına kaim olmak Uzere i1$.n olunur- 2-2875 



8 TE 1MUZ 1936 ÇARŞAMBA 
EZ 

1 O. O. YOLLARI ~6::.t.:~·.r:N~RI: ı ı 
MüDORLOCO S. A. h da dökme demir 

· soo lira olan 300 ton ur 
1 
.. ·ı Ankara-M uhammen bedelı 10. d k alı zarf usu u ı e 

• . .. ·· saat ıs 30 a ap .ı-8 1936 pazartesı gunu ' . ile 
da idare binasında. sa.tın alı~ac~~;ı~O liraklık muvakkat 3~m~a~297 

Bu işe girmek ıstıyenlerın , • etenin 7-5-19 . 
l:anunun tayin ettiği vesikalar.'· r~:\~matname dairesi?de0:1~~: 
No. lu nüshasında intişar etmış .. o t 14 30 a kadar komısy 
1111, vesı'ka ve tekliflerini aynı gun saa ' H 

d · • de· ay-İsliiiine vermeleri lazım ır. karada malzeme daıresın , 
Şartnameler parasız olarakŞAfnl' - 'nden dağıtılmaktadır. 

d ıı.. e Sevk e ıgı arpaşada Tese um v İLAN ,. d imen-
. ton sun ı Portla~. 5 

Muhammen bedeli 297~-~~ıı~a~l~~.~~S~a kapalı zarf usulu ıle An-
tosu 22-7-936 çarşamba gu ,, al:tır. . · 
karada İdare binasında satın. al~~2~ SO liralık muvakkat te~~na~2ı~; Bu işe girmek istiyen.lerın , • azetenin 7-S-1936 gun 
kanunun tayin ettiği vesıkala:•· ~esm~ ~matname dairesinde alın
:No. lı nüshasında inti~a~ ctmış ·~na~a:l~ 14,30 a kadar komisyon Re
ınış vesika ve tckliflerını aynı gu . e 
isliaine vermeleri lazımdır. A kara ve Haydarpaşa vcznclerınd 

Şartnameler 145 er kuruşa ~-2838 
satılmaktadır. ( 1588) İLAN 

. . hammen bedelleri a""ağıda yazı-
İlk eksiltmesi feshedilen ısmı, .?'1~ hizalnında gösterile~ s~atler: 

lı malzeme 23. 7.1936 perşembe gunu ı ve kapalı zarf usul~. ıle. sa 
de Ankarada idare binasm~a ay~ı. ar;enlerin hizalarında goste:ılen 
tın alınacaktır. Bu işl7re gırm~u~st~yin ettiği vesikata:ı resmı g~: 
muvakkat teminatlar ıle kan~lı nüshasında intişar etmış olan ta.~ı 
zetenin 7.5.9.36 ~· ~29;ı~~;~esika ve teklif mektupların.' ~ynı(~~a~ 
matname daıresın e a 14 4S ) Dinamo kayı5.ları ıçın . 
lastik malzeme için ~saat • .e.: d (Saat ıs.ıs e) kadar komıs-
15 e) ; kapaklı ebonıt k.ut!1lar ıçın e •v• 
yon Reisliğine vermelerı lazımdır. d T sellüm ve sevk şeflıgın-

Bu işlere ait şartname Haydarpaşa a el k dagvıtılm::ıktadır. 
d . . de parasız o ara ·ı de An karada malzeme aırcsın Muvakkat Eksı tm: 

• Muhammen . saatı İSMİ bedel temınat . ıs 4S 

Muhtelifülcins lastik ) 
malzeme ) 
Muhtelif eb'atta 4310 ) 
metre bezli kauçuktan) 
mamul vagon dinamosu) 

22765 Lira 1707,38 Lıra , 

13116 .. 9~3.70 " 16 

) kayışı... ) 
800 adet kapaklı ebo-

nit akkümülatör kutusu) İLAN · · · bir 
. olan Demiryolları Dcrn:ısının 

Muhammen bedeli _(~4~4) Jı~ 936 salı günü saat 15.30 da kapa-
.. ddetle basım ısının 23-7 1 el k '}tmesi vaotlacaktır. 'ene mu frl b" s n a e ·sı . 

lı zarf usulü ile A~k~radal . ar( 401:;0) liralık muval<kat temı~?t 
Bu ı·şe .,.irınek ıstıven erın . • gazetenin 7-5-1936 gun 

" . •v• s'kaJarı resmı d · e
ile kanunun tayın ettıgı v~ ı. t' a~ etmiş olan talimatname a~ 
ve 3297 numaralı nüshasın ~ ın ~ş. gün saat 14 e kadar o-
• d l nmıs vesika ve tekhflerını aynı sın e a ı . a d r 

ınisvon Reisli~ine verme~erı ~ ~~k~r~da Malzeme dairesinden, da-
Sartnameler parası(ı~:O)a 2-2890 

ğıtılmaktadır. 1 
ASKERi FABRiKALAR UMUM MÜDÜRLÜGÜ 

SATIN ALMA KOMiSYONU İLANLARI 
40000 METRE HAM İPEK 

• J8N~'fJfı1jf!1 VE çır0ER 2000 TON JENERATÖR ÜKÖÜM R 
KRİPLE KÖM R 

1255 ,, LA VAMARİN KÖMÜRÜ 
14850 " ÖKÜM KOKU 

455 
" D ÖMÜRÜ 92 MEŞE K 

960 :: ADİ KOK KÖMNÜ.:;,~tK VE stcı~_LER 
MUHTELİF KOLA ' 

7500 KİLO MUKAVVA 
2000 KİLO KALA y VARAK! t O KLORAT DÖPOT AS 

SOO KİLO CAM TOZU 1000 K L 

- 1000 KİLO KİBRİT AN1:İ!!~~bulunan yuk~rda .. yazılı ma~-
Evelce ilan edilen .ve h__a.len. ıl~ B ilanların hiık~u ~~ma~ıgı 

.remelerin •artnamelerı degış;ı~~:İarı~ ayrıca ilan edılecegı alaka-
ve bu malzemelerden almaca 0 2-2839 
darlara tebliğ olunur. ( 1591) L , . 

20 TON P~TR~ yukarda mikdarı ve cinsı 
T h . edilen bedeli (SOOO) lıra o an Müdürlüğü Satm Alma 

a mın • F brikalar Umum · ·· ·· saat 15 de 
yazıl~ malzeme 2~~~:~uza 1936 tarihinde paz:s~~s~l~~~~ komisyon-
Klı: omlısyonfu~~ea ihale edilecektir. Şartna~e tp~tan (375) lirayı havi 

apa ı zar ı . kkat temına k · ona ver-
dan verilir. Taliplerın ~~;agünde saat 14 e kadar t:~s~ madde
teklif mektupta.rın~ ~czde 2490 numaralı kanu?un müracaatları. 
nıeleri ve kendılerının A •• ve saatte komısyona 
lerindeki vesaikle mezkur) gun 2-2871 

(1616 ÜÖÜ BİNASININ 
GURUP MÜDÜRL . 

KIRll{KALE lKMAJ,,t tNŞASl ukarıda yazılı inpat 
. 77) lira (75) kuruş olan Y Komisyonunca 

Keşif bedelı (9~ m Müdürlüğü Satın Alma k eksiltme ile 
Askeri Fabrikalar . 'f:de Cuma günü saat 14 .~e a:• komisyondan 
l4 Temmuz 936 tarıh (23) kuı;uş mukabılınd 1· (84) kuruş 
ih .1 kt" Şartname 1 (680) ıra 

ale edı ece ır: 1 kat teminat o an 
1 

saikle muay-
~erilir. Taliplerın muva2c e 3 maddelerinde yazı)ı ve 1-?872 
2490 numaralı kannnun. v müracaatları. (1617 -
yen gün ve saatte Komısyona -

Hava Yollan Devlet . . 
t letıne tdaresınden ~ 
Ş . . ·1 ilot, uçuş makı-

1 letme f daresınce, sıvı p hizmete ahna-
Hava Yolları De~l~t ş t' t'rilmek üzere ~6 g~_nç v• işlerde şa-

ntsti gibi hizmetler. ıçı~.~~e~ş i~arenin münasıp gor~:~~iyeti görü
caklardrr. Bunlar bır ırı~. larak çalıştıktan s?nr~ tarın şakirt o
kirt veya memur namze ı o 'kmal ettirilecektır .. ~n ce temin o
lenlerin tahsilleri Avrupada ı. ecek ve giyecekle~ı ı:are erilecektir. 
larak çahştıklan milddetçe •. yı~ kadar gündelık e v 
' v . . d"l 'ne bır lıraya •Unacagı gıbı ken ı erı • . . . 

1 
akların da 

Kabul prtJarı 'unlardır. . L'se u~uş makınıstı o ac 
k 'stiyenlerın ı , ,. 

1 - Pilot olma ı . unu olmalarr. • bir heyeti 
t>rta veya sanayi mektebı m~z h tta olduklarının resmı 

v ··sait bır sı a 2 - Havacılıga mu. • 

•ıhhiye raporu ile ~~v.~ıkı. tuzdan küçük yaşta olrr_ıal~[;· halleri ol-
3 - Yirmiden buyuk ve. 0 elerine mani olacak hıç 
4 - Devlet hizmetine gırm . az altı 

bıa 1 üddetın en rnasr. d bulunduk arr m . d alışacak-
5 - İdare hesabına Avrup~. ~. etle idare hizınetın e ç 

l?ıi ı· · · .. · "recegı ucr 1 · s ı ıdarenın munasıp go . di verırıe erı. 
larrnı mübeyyin bir katibi adıl sene ca bi-

6 T" 1 1 veya Fransız - urk o ma arı. 1 ilizce, Almanca, . . kadar resim-
l Bu şeraiti haiz olanların. nıı-1 rin 25-7-936 tarıhıne İdaruine 

ULUS 

L 

s 

Kiralık modern 
Daire 

FA7 

Yeniş.ehir, Kocatepe'de Sait 
Aydoslu'nun evinde 4 oda 2 hol 
geniş balkon, mutbah, banyo, ki
ler, kapusu bahçesi müstakil, 
her türlü konforu havi modern, 
havadar bir daire kiralıktır. Her 
gün saat 1 : 3 görülebilir. Te· 
lef. 1995. 1-2832 - - -Acele satılık sandık 

ve fıçılar 
Er?.ll""um mahallesi kahve ya

nında No: 9 bakkal Ahmet İna
na müracaat 2-2879 - --

Satılık ucuz eşya 
Sahibinin sesi (25) p15n ile 

bir gramofon 9 parça misafir o
da takımı; bi.r somya: şık bir a
vize; halı; kilim v.s. Seyahat do-
layi .. ile acele satılıktır. Saat 12.2 
arasında v.e akşam sekizden sonra 
lsti1'1~1 caddesi dogumevi yanın
da Tuıhan bey apartman 2.ci kat 
No: 4 e mi'racaat. 2-2877 -

Kiralık Oda 

Beher Beher 
Sayıfa Santimi Sayıfa Santimi -------

2 300 3 200 
4 1so s ıoo 
6 80 7 40 
~ 30 kuruştur. 
1 - Hayır işlerine ve yeni 

çıkan kitaplara ald ilSnlardan 
3 15 tenzilat yapılır. 

2 - Zayi ilan bedelleri 
maktu yilz otuz kuruştur. 

3 - l'ebrik, teşekkür, ev
lenme, •efat ve katı alika 
ilSnlarından maktuan beş lira 
alınır. 

ABONE ŞARTLARI 
Müddet Dahilde Hariçte 

Seneliği 17 Lira 30 Lira 
15 Aylığı g ,, 16 • 
3 Ayhğı 5 ,, 9 ,, 

Günlük l:aro mevcudunuz kıymmetli eşya ve evrakınız için 

Posta 11creti gönderilmiyen 
mektublara ccvab verilmez. 

BM IYBT Piylsaınızm merkezi bir yeri 
olan Anaf artalar caddesinde ev
velce Bayındırlık Bakanlığının 
bulunduğU büyük binada hol zi • 
yalı ve kaloriferli odalar kiraya 
verilecektir. 

Her boyda kiralık kasalar - Senelik 3 liradan -- 16 liraya kadar - Mahrem daireler. 

BEYOCLU -- IST AN
BUL 375 istiklal cad. 

NAZMl Apartmanı BERLI• TZ ~~F~~ı!s~~?PE!ti 
Tel- 2675 Müptedi ve müterakki 

Doktor muayenehanesi, avu
kat ve tüccar yazıhanesi olmağa 
çok elveritli bulunan bu odaları 
görmek ve tutmak arzu edenlerin 
görmeli iÇtn metıkOr apartırnan 
kahvecisine kira tartları için de 
Vehbi Koç Ticaretevine milraca
atlan rica olunur. Telefon: 3061 

talebe 1• rı' n yeni kuralar Hususi dersler hane-
;s ------·-"""""""""""""""""" "" 'd ____ ._._ .. .__,., fa; ""' fa; ""' ""' ""' ""' ""' nız e veya mektepte. 

açılıyor. HER LiSANI öCRETIR - Tecrübe deni MECCANENDJR. 

inhisarlar Umum Müdürlüğünden : 
s as dahilinde kain Hargun tuzlasında yapılacak 

4983~\ira keşif bedelli tabahhur abdanı göl ve kanalın
dan müteşekkil tuzla tesisatının ~-7-93~ ta~ihind~ kapalı 

fla yapılacağı ilan olunan eksıltmesıne ısteklı çıkma
=sından dolayı bermucibi kanun pazarlıkla yeniden ek-
siltmeye konmuştur. . . . .. 

ı _Eksiltme 13-7-936 tarıhıne rastl.ıyan pazartes_ı gu
nü saat 11 de Kabataşta Levazım ve Mubayaat şubesınde
ki Ahm Satım Komisyonunda yapılacaktır. 

2 _Eksiltmeye Mimarlar da iştirak edebilirler. 
3 _ Proje, keşifname, fenni şartnamelerle mukavele 

projesi ve şartnameden mürekkep evrakı 250 kuruş mu
kabilinde İstanbul'da İnhisarlar Umum Müdürlüğü Tuz 
Fen Şubesinden alınabilir. 

4 - Muvakkat teminat mikdan 3737 lira 47 kuruştur. 
5 -- İsteklilerin eksiltme gününden en az iki gün evvel 

İnhisarlar Tuz Fen Şubesine gelerek istenilen vesaiki ib
raz ile ehliyet vesikası almaları ve bu ehliyet vesikaları ile 
birlikte sözü geçen komisyona müracaatftrı lazımdır. 

(3759) 2-2852 

Maliye Vekaletinden : 
Ayda (250) lira iicrtli biri fransızca, diğeri almanc~ya v, .ıI iki 

mütercim alınacaktır. Bu mütercimlerin fransızca ve almancaya i· 
liveten ingiliZle ve İtalyanca da bilmeleri medarı tercih olacaktır. 

Taliplerin nihayet cuma günü akşamına kadar Vekalet memurin 
müdürlüğüne müracaatları. ( 1649) 2-2895 

· Tapu ve Kadastro Umum 
Müdürlüğünden : 

T pu K. U. M. Müstahdeminleri için nlimunesine ve prtname· 
sine göre 24 takım elbise ve kasket pazarlık suretiyle yaptırılacak
tır. Muhammen bedeli 480 liradır. İsteklilerin yüzde 7,5 peyleriyJe 
13-7-936 günü saat 14 de umum müdürlükte satm alma komisyonu-
na gelmeleri ltzımdır. (1614) 2-2860 

Hava Okulu Komutanlığından : 
. H~va okulları talinıatmın 86 mcı maddesinde yazılı prtları haiz ısteklıler: 

Dilek kağıdı ve vesikaları ile temmuzun başlangıcından ağuıtos 
sonuna kada~ okula batvuranlar okulun bulunduğu yerin dıtmda 
bulunanlar dılek kağıtları ile vesikalarını posta ile okula gCSnderir· 
ler ve alacakları karıılığa göre hareket ederJ~r. 

Madde 86 - Hava Okullıırı GerlilrJi k, .. ,,. • ..,., 'T;,....,,. c:ırtları şunlardır: 

A - Türk olacak . 

B - Orta mektep ''Lise sekizinci sınıl,. 'tahsilini bitinniı en az 
17, en çok 20 yaşınia olmak. 

. c. - Sıh~ vaziye!i uçuculukta ve uçuş i1'lerinde kullanrJmağa el
verışlı olduguna daır mütehl'lı:cı· .. • .. ,., • ....... ..., ""1.,

0 
Hr ı.. .... t .. ,,. 1 • ... ı,. 

hat heyeti raporu almak. 
Dışarda b;ıJ unanlar: 

Bulundukları yel"in askerlik 'i ı erine müracaat muayeneye 
gönderileceklerdir. Tam teıkilath sıhi heyet bulunan yerlerde o ye
rin en büyük kumandanına milracaatla muayeneye gönderilirler. 

D - Ahlakı sağlam olduğuna ve hiç bir suretle suçlu ve mahkftm 
olmadığına dair bulunduğu yerin Emniyet Müdürlüğünden veya 
Polis amirliğinden tasdikli vesika göstermek. 

E - Mektebe alınacak okuyucular: Gedikli erbaşlar hakkındaki 
2SOS sayılı kanun mucibince muamele göreceklerini mektebi bitir
diklerinde 12 yıl müddetle Hava Gedikli Erbaş olarak vazife göre
ceklerini teahhlit etmek. 

F - Mektepçe yapılacak seçme imtihanında kazanmak. 
H - İstekli adedi çok veya imtihanı kazananlar alınacak mik

dardan fazla olursa bunların içinden riyaziye bilgileri daha iyi ve 
yabancı dil bilenler yenlenir. Hava mektepleri okuyucuları Askeri 
Liseler okuyucuları gibi yedirilir ve giydirilir. Kitap ve diğer ders 
için lazım olanlar parasız verilir. 

V - Hava okullarına kabul edilenlerden birinci sınıfı muvaf fa
kiyetle bitirenler arasında kabiliyetlerine göre uçucu makinist tel· 
siz fotoğrafçı atıı ve bombardımancılığa ayrılırlar. (3576) 1-:Z718 

Harita Genel Direktörlüğünden : 
1 - Haritaların bezlcnmcsinde kullanılmak için ( 14) bin metre 

beyaz bez açık eksiltmeye konmuştur. 
2 - Muhammen bedel (4200) liradır. 

enler tercih edilecektir. İ~tı'(en eAnkarada Hava Yoltarr
769 leri ve di ver veı:;Hrıılnrile bırlıkte ı-2 
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3 - Talipler şartnameyi görmek Ü?.ere her gün ve eksiltmeye 
gireceklerin de (315) lira teminatı muvakkate makbuzJaril.e eksilt
me günü olan 20 Temmuz 934 pazartesi &ünü saat (10) da C:beci
de Harta 'Genel Direktörlüğü satın alm..ı komis:yonuna gelmeleri. 
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