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Boğazlar konferansı proıemlzln ilk okunmasını bitirdi 
Konferans, Cenevre toplantılarından sonra devamedecek 

IJaşbeıke 

KON:FERANS 
İtalya hükümetinin Montrö ~0?" 

f eı ansı hakkında Türkiye Harı~ı
ye Vekiline göndermiş oldu~ 
'mektubun hulasasını ajanslar bıl-

h .. k.. eti bu 
dirmiştir. Roma u um ' 
mektupda kendisini, konferanskı 

' "k · k te • başka bir zamana gecı tırme 
lifinde bulunmağa sevkeden. se· 
bebleri hatırlatmakta ve vazıyet, 
muhtelif cephelerde aydınlanır .. es-
aydınlanmaz konferansa mum . 
·ı d w• • b"ldı"rınektedır. sı gön erecegmı ı 

T f"k R'' t•· Aras konferansta ev ı uş u ' kt 
beyanatta bulunarak, bu me u· 
bun ltalya'nın Montrö toplant~la-

d · · k edebılerına pek yakın a ıştıra 
ceg-ini anlatmakta olduğunu ve 

l "t l an konferansta, bir an eve 1 a .. Y • 
murahhaslarını görmekle T u~~·: 
yenin bahtiyarlık hissedecegını 
bildirmittir. 'hl" R 

Fakat aynı günde 23 tarı ! o· 
ma telgrafları Giornale d'İ~lıa ga· 
zetesinin bir yazısını hulasar .~tk· 

·· e· ur melde idi. Bu yazıya gor • b. 
İ•tekleri AkJenide yak•~k . " 
harb tehlike•i bulunduğu :.• J,'.'!e 
İ•tİnad etmektedir. Halbu ı 0

.•-. 
.. M 1· • Habeıi•tan me•elesını yo uao ını, • . ... 

b• •. .. J v-- telaklıı ettıgı· 
ır •omurge a ..... selui 

ni ve bunun bir Avrupa olme -~ 1 
hal

• • _,,,,ni ac&Affın 
ıne geç~ın• ,,... . • 

bİ'fOlı Jelalar tekrar et~lf~'· .~~ 
itibarla TiiTJıi,,.'nin iler~ surıl",_P 
sebe/,lerı/en bir taneıi bıle Jogru 
Jeğildir. ltalya'nın oaiyefİ, '-:; 
J • • M 1 ··•J· mevcııtl olmaJ 
ı•ı onro 5 kbl. 

verilecek laer türlü kara~ı a ~ -~ 
d • ... h-LkınJa bar nevı ın· 
emıyecegı ~ J 

tar gibi telakki olun~alı ar •. 
ltalyan gazetelerinın ve bılhds

sa Giornale d' ltalia'nın, hele ıı· 
politika hakkındaki yazıları~da, 
asla hususi mütalealar olınadıgını 
bilmiyen yoktur. ,. Ste· 

Zaten ertesi gün yarı r1esm1_ı , ıın . c· l d' ta ıa n fani a1ansı, ıorna e "k u 
. . k d" d"plomalı m • 

makalesını, en ı 1 
• ya• 

harririnin bir tebliğe benzıyen ·ta1-
• 1 ,tı Bu yazı, ı 

zıııyle tama~ •!111 
• kidlerinden 

yan gazetelerının ten •nJ in 
ı 1 h ··küJııetinin telkı er • 

ve ta ya u b""tün bun· 
den bahsettikten sonra, ul 1 

k nf sın ta yasız 
lara rağmen o eran inin gaY· 
müzakereye devanı etmes • t" 
. b" ld "' u kaydetınıt ır. 

rı ta ıl o ugun bu telgrafm 
-Anadolu Ajaııdtımn tundan soa 

ltı ela • ti ... r e en no 
a n ın r- ,, Çok teeısüf o-
cünilefİ alalım: ·netlerin hayati 
lunm ki dii« aıı -fık görece-
. l . . ltalya'nın ınu,,- .. 
ıf erını . b t ettirmek mum· 
ii zaaaanlara ısa e 

kün d:eiildir~~nferansı karıısında 
Boaazlar. tının her tarafından 

italyan netrıya nl ak için u· 
f olduğunu a anı 

zayı lillerde bulunmaya . hacet 
zun tahT.. ki e boğazları ıılahla· 
yoktur. ur .. ~ Akdenizde ya· 
mak tetebbusune,., k tehdidi 
kın bir hücuma ugramah' derek 

1 d bulunduğunu ısse 
a tın a "'·ıd· T .. kiye muahe-. • • degı ır. ur , l 
gırıtmıf . ·m emniyete-
de garantilerinın mı f" l" taarruz· 

f t eg"'e ve ı ı 
ri müda aa e m k ec1· olmadı-"' mu t ır 
ları menet~ege h'"d"selerle sabit 
jı inkir edılmez ~~- ıd devletle· 
ld--•~-- a alPa ar o uauw• sonr ' . • Konferansa 

re notasını vermıttır.. hiç bir 
iıtirak eden ve ehtındıye?ınin boğaz· 
d let Lozan mua e es . .. 

ev ' ak" h .. k .. ınlerinın Tur· 
lar hakkınd 1 u u • tte bulun· 

VE iTALYA 
iç.in ileri sürdüğü sebeb~erin !.eri.n
de olmadığını kaydetmıf degıldır. 

Boğazlara kartı herhangi bir 
zorlama, hiç şüphesiz, en başta 
Türkiye'yi alakadar etmekle bera· 
ber, bu korlamanın hedef~ doğru· 
dan doğruya Türkiye dahı olmıya
bilir. Mesele Türkiyeye kartı her
hangi bir devlet tarafından. taar· 
ruz edilmek niyet. ve cesaret•. olu.p 
olmamasında değıl, herhangı bır 
sebeble boğazlar zorlandığı zaman 
onun emniyetini müdafaa edecek 
gıarantilerin mevc1;1d olu'? olmama
sındadır. Böyle bır tehlıke yakın 
mıdır, uzak mıdır? Onu düşünmek 
bile lüzumsuzdur. Fakat bey?el
milel bir vakıa, böyle bir emnıy: 
tin müdafaasına mu~hed~ ga!'an~~
lerinin kafi olmadıg_ını ınk~~- go
türmez bir katilikte ııpat ettıgı da-
kikada, tehlike hali vü~ud bul: 

tur ve böyle bir tehlıke halı 
mut . . k d" h"" kartııında, türk mıll~ı, eı_ı .1 u-
kümetinin vakrt geçırmekıızın en 
do"' ru ve kısa tedbirler almaya te
ıetbüs etmediğini görmek taham-
miilünde bulunamaz. • 

Montrö konf eranıın~3: İtalya ~·
bi bir Akdeniz devletının henuz 
temsil olunmamasına. ~delege

. de teessüf etmıttır. Fakat 
mız I 1 , 
Montrö konferaınaı, ta Y~ ~m ay-

b bleri ileri .Urerek ısbrak et-
nı se e d "ld" 

d .... "lk konferans eib ır. 
me ıgı ı I&-'-'ılın 

Bofazlar davasiTle uu,-• .. 
k al~•--darlığmı gösteren müta· 

il 1 aAA • .J.: 
Jealar ancak, boğazlar emnıycu• 
nin sUratle temin olunmasmm ltal· 

. . dahi ne kadar zaruri oldu-
ya ıçın b"I" ç·· "' delil olarak alına ı ır. u?· 
k~nat .. rk teklifleri boğazlarda hıç 

U U enf • • "hlAl 
b

. ·r ve sefer m aatını ı a 
ır seyı .. I h __ ,,.e yalnız bogaz arın er-

etmemeıu , I 
h . bir maksadla zor anmasını 
i;:~sız kılacak tedbi~lere ~l-
l
"'k tmektedir. Bu tedbırlerle Tur-
u e .. 1 l IA 

k
. k ndı" sinin ve bogaz ar a a a
ıye e . · • 

kadar barıf nizamının emnıyetın~ 
hedef olarak almıtbr. Menfaatlerı, 
T .. kiye'nin ve Yakın-ıark sulhu-

ur ·yeti ile tezad blinde bu· 
nun emnı M .. k f 
1 Y

an herkesin, ontro on e-
unnn 1 .. t k ar 

n bir aıı eve muıpe ar -
ransını . ekt 
lara varması~ temennı etm en 

· acaıı teY yoktur· 
gay~ı yap .. ita)yan netriyatı-

Bız, doğrUılU'M.lletler Cemiyeti 
daha faza, 1 

::ı 
1 

zecri tedbirler hakkın-
~ vel karar almaya sevk-

da ': :: ... dmı takib ettiklerine 
ebll "h d" . nmayı tercı e ıyoruz. 
ınHükmümüzü söyJiyelim: lta~.ya-

Montrö konferansında mum· 
~:n olduğu kadar süratle • tem~il 
edilmif olduğunu görmek ısterız. 
F kat bu konferansın mevzuu o
ı:n boğazlar emniyeti da~aıının 
hiç bir talik, tavik ve tehıre ta-

h 
.. 1.. olmadığı hususunda ammu u • • 

t .. k milletinin titiz bır hassası yet 
~.r kte olduğunu hatırlatmak 
~ost~rme Falih Rılkı ATAY 
ısterız. 

---n nrrn11rszczsr••._ 
ıllıfW>d 

Faşh•t - Ndzi dostluğu: 
GENERAL V ALLE BERLINDE 

''INGJl,,TERE KUJ!J'ETl..I 
OLURSA DVNYA HARBi 

OLMIYACAKTJR ..• 

Fransız harb endüstrisi 
ınillileıecek 

(Yazısı 3. üncü sayfada) 

Montrö, 25 (A. 
A.) - Boğaz. 

1 a r konferansr, 
Türkiye tarafından 
tevdi olunan muka
vele projesinin ilk 
okunmasını bitir
miştir. Konferan • 
sın ikinci toplantı· 
sı Milletler cemi· 
yeti toplantıların· 

dan sonra aktolu
nacaktır. 

Konferans. bu 
sabah, Türkiyenin, 
kendisini harb teh
didi altında hisset
tiği takdirde, Mil
letler cemiyetini 
muktezasının ifası 

için haberdar ve 
imza eden devlet
leri maJUmattar e• 
derek harb gemile· 
ri ve muavin gemi
lerin boğazlardan 

geçişini kendi hu
susi müsaadesine 
bağlı bulunduraca
ğını bildiren 9 un

Boğazlar konf eransrnın konuşmalarına sa Jırıe olan 
Montrö'den bir görünü§ 

cu maddeyi görüşmüştür. 
Japon delegesi B. Sato, bu hususta 

yeni mukavelenameyi imı:a edenlerin 
malfunattar edilmelerinin kafi görülme
sini teklif eylemiştir. 

Avusturalya delegesi B. Brus, yeni 
mukavelename Milletler cemiyeti tara· 

fından kaydolunacağından Cemiyetin 
haberdar edilmesi lazım geldiğini teba
rüz ettirmiştir. 

B. Sato, hükümetinin bu husustaki 
kati noktai nazarını, konferansın ikinci 
toplantrsmda bildireceğini ~eyan ey· 
lemiştir. 

Milletler Cemiyeti konseyi 
Bugün toplaııarak Ren ve İtalyan. Haheş 

meselelerini l\:onuşacak 

B. Delbos'un da bulunacağı bu celseye 
ingiliz dış işler bakanı reislik etmektedir 

Cenevre, 25 (A.A.) - Milletler Ce
miyeti konseyinin ilk celsesi yarın saat 
17 de akdolunacaktır. Celseye B. Eden 

B. Edeıı Milletler Cemiyeti kürsfö,ü·ıde 

reislik edecektir. İlk defa olarak B. 1-
von Delbos. cemiyetin toplantısında ha
zır bulunacak ve B. Eden'in oturdugu 
koltuk ile İtalyan delegesinin boş kol. 
tuğu arasında yer alacaktır. 

Ruznamcde şu meseleler v2rdır : 
ı - Asurilerle geldanilerin yerleş· 

tirilmeleri. 
2 - Milletlerarası Labey ad~let di

vanına iki aza seçilmesi. 
3 - Lokarno andlaşması hükümleri

nin Almanya tarafından bozulması me
selesi. 

4 - İtalyan • habeş anlaşmazlığı. 

on Blum ve Von Dclboı ile birlikte in· 
giliz büyük elçiliğinde yemiştir. Üç dev· 
let adamı arasındaki görüşmelerde, ha· 
beş meselesi ile Ren bölgesi ve Lokarno 
meselesi konuşulmuştur. 

NegÜ3 iimidli 
Londra, 25 (A.A.) - Negüs, bugün 

öğleden sonra Cenevre.re giderken ken· 
disini uğurlamak için resmen mümessil 
gönderil· 
miyecektir. Bu 
münasebetle res· 
mi mahfiller , 
hancı hüküm· 
darların müte· 
nekkiren yap • ' 
makta oldukları 
yolculuk· 
1 a r d a İngil

tere hiikümeti • 
nin istikbal veya B. /\•on Dclbos 

teşyide resmen delege bulundunnasının 
usulden olmadığını bildirmektedirler. 

Londra, 25 (A.A.) - Ncgüs, saat 

kiye müdafaasını e~dJ.e edenıez. 
durmakta olduf1;1nu ı ıa tamıza 
Bunun içindir kı, ıerek nok Mon· 
cevab veren devletler, ger;. t kle 
trö'ye gelen delegeler tür 

1
dae itti: Alınan giircş eki piyle. i~k R. Eden Cenevre yolundu 

. . haki Jduğu hususun k la"ma,Ja 5-2 oalıhız. P . 25 (A A ) rının ı o Bo,, zlar hak· arşı ~ i" ans, . . - Cenevreye git· 

Sovyet hül{üıneti. 
lloğazlar işi ıdeki 

• • • 
vazıyetıııı an at~ın 
llir tel>liğ çıli:ardı 

Montrö, 25 
(A.A.) - Bay 
Litvinof gazete
cilere, Sovyet 
hükümetinin bo· 
ğazlar meselesi 
karşısındaki va· 
ziyetini tasrih 
eden bir tebliğ 

vermiştir. Bu 
tebliğe g ö re , 
Sovyetler Bir • 
liği hükümeti 
bilhassa Kara
deniz sahil dev-
letlerin gemileri B. Litvinol 

.ı için boğazlardan serbest geçiş istemek· 
te ve Lozan andlaşmasında bu hususta 
hiç bir kavıt mevcut bulunmadığını be· 
lirtmektedir. 

B. Şükrü Kaııa 
izmirde 

lzmir, 25 (A.A.) - İç bakanı ve C. 
H. Partisi genel sekreteri B. Şiıkı iı Ka- # 

ya Ege bölgesi ilbaylariyle parti işleri 

hakkında görüşmek üzere sehrimize gel· 
miştir. 

Bakan, i•aayonda llbay, şarba) ve 

müstahkem mevki komutanı ile lzmiıde· 
ki kurumlar başkan ve üyeleri, daha l"n
ce İzmire gelmiş bulunan bölge ilbayları 
ve halk tarafından samiını bir teozahuı· 
le karşılanmıştır. 

B. Şükrü Kaya ve beraberinde gelen 
genyönkurul üyeleriyle birlikte Gazi ko
nağına misafir olmuşlardır. İlk toplantı 
saat 16 da C. H. P. kurağında yapıla-

caktır. • 

İzmir, 25 (A.A.) - Şehrimizde bu· 
lunmakta olan İç Bakanı ve C. H. Par· 
tisi Genel Sekreteri B. Şükrü Kayanın 
şerefine Uray tarafından sahil park gazi· 
nosunda bir akşam şöleni verilmiştir. Şö-
lende ilbay B. Fazlı Güleç ile mustahkem 
mevki komutam, genyönkurul uyele
ri, Ege bö'gesi ilbayları ve İzmirde bu
lunan saylavlarla ilyönkurul üyeleri, 
basın delegeleri hazır bulunmuşlardır. 
Şölen samimi bir hava içinde geç vak
te kadar devam etmiştir. 

l 1 de Londradan hareket etmezden ön
ce gazetecilere şu beyanatta bulunmuş· 
tur: 

"- İngiliz milletine bize karşı gös
termiş olduğu sempatik kabulden dola-

yı teşekkür ederim. Ccnevreye iımidle 
dolu olduğumuz halde gidiyoruz ... 

Tren hareket ettigi zaman kad • 
1 " ı·. . .n 
arın ta ıınız açık olsun sözlerı' . 't• 

l . , " ışı 1· 
ıyorau. 

fak halindedirler. :~ l ltalya- (Yazısı 5. inci sayfada) mekte olan B. Eden öğleden sonra Pa-
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Boğazlar 
Montrö konferansından bahseden 22 

haziran tarihli "Le Temps.. gazetesi 
batmakalesinde diyor ki• 

Y ann Montrö· de toplanacak olan 
•'Boğazlar konferansı .. nm hedefi 
bundan 12 sene evvel Çanakkale bo
ğazını silahdan tecrid eden muahede
nin yeniden gözden geçirilmesidir. 
Meecle, şarki Akdenizin umumi 
vaziyeti, Karadenize serbest geçit ve 
T tirkiyenin emniyeti bakımlanndan 
çok ehemiyetlidir. 

Kendi menfaatlerini kendi vasrta
lariyle korumasını, sağlam teşkilat-
landırılmış bir devlet olduğunu ısbat 
eden, sulhu korumak için milletler 
arası iş birliğine büyük hir hüsnü ni
yetle iştirak eden yeni Tirkiye, Lo
zan muahedesinin boğazlan silahsız
landıran hususi maddesivle kendisine 
yapılan vaziyeti bugünkü vaiyet ile 
uygun görmemektedir. Binaenaleyh 
meseleyi 1923 muahedesini imzalı
yan ve boğazlann vaziyeti ile -ılakalı 
olan devletlere bildirmiştir. Malum
dur ki Fransa ve lngiltere. meselenin 
hallinc:leki ihtiraz kayıtlarını muhafa
.a prtiyle, türk tal;bini ~rensip iti
lmiyle ilk iıi br§ılıyanlardır Tür
kiye dıt itleri bakanı B. Tevfik 
Rüıtü Aras, dün B. Leon Blum ve 
B. lvon Debusla görüştü. Monhö'de 
B. Pol Bonkur ve Ankara sefiri B. 
Ponao'nun temsil edeceği Fransa h ·· 
kümeti türk tezinin tekli ve hedefi 
hususunda tam malumata sahibdir. 
Bo~nn silahdan tecridini §art 

kopn 1923 Lozan muahedenamesi, 
al.Akalı devletlere gerek sulh ve gerek 
harb esnasında ticaret ve harb gemi 
lerinin boğazlardan serbest geçmele
rini temin etmek istemişti.Bu, o za
man umumi sulhün temini bakımın• 
dan büyük bir zaruret olarak görü
nüyordu. Ve Türkiye, kendi toprak
'" üzerindeki hakimiyetinin bu tahdi
dine, sırf bu umumi sulh davası için 
razi olmuştu. Bundan başka, bo~
larm ıilahdan tecrid vaziyeti, muahe
deyi imzahyan devletlerin t~sil et
tikleri milletlerarası bir komisyon ta
rafından bu güne kadar muntazam o
larak kontrol edilmiştir. 13 sene ev
vel gösterilen koUektif emniyet ve 
mü~terek yardım delillerinden en 
batlıcası, boğazlann silahdan tecridi
nin askeri bakımdan Türkiye için bir 
tehi ke teşkil etmiyeceği idi. Halbuki 
bugün Ankara hiikümeti Türk dev
le6için bir tehlike seziyor; çünkü bu 
günkü Taziyet on üç sene evvelki va
ziyet değildir ve kendisine verilen 
kollektif garanti kıymetinden çok 
kaybetmiştir. Almanya, Versa.y mu-
ahedesinin V inci kısmını bozarak 
kütle halinde silahlanmııtır, denizde, 
karada askeri kuvvetini yeniden kur
muştur: Sovyet Rusya, büyük dev
letler çevtesine tekrar dahil olmuş
tur; İtalya• Habq anlaşmazlığı, Lo
zam imzalıyan devletlerle ltalya ara-
811\claki münaşebetleri tamamen de
iiftirmiıtir ve İtalya şarki Akdeniz
de hususi bir mevki almıştır. Nihayet 
Türkiye Balkan antantına dahil ol-
muttur. Bu ona bazı hususlarda bir 
taknn mecburiyetler yüklemektedir. 

Bütün bu sebeblerdendir ki An
kara hükumeti, Türkiye için boğaz
lar üzerindeki hakimiyetini tahdid e-

den askeri kayıtların kaldmlması ve 
kenJi emniyetini kendi temin etmesi 
hakkını istiyor. Bu mesele, boğazla
nn seyrü sefer serbestlsi temin edil
diji takdirde, türklerin istek ve men
faatlerini koruyucu prtlar içinde hal 
!Plebilir. Fakat itin nazik tarafı ıu 
lli,bu, dünya harbmm neticesi olarak 
ilUaLuınut büyük muahedeJerden bi
nnin ilk defa revizyonunu tetkil ede
mktir. Ve bu auretle diğer muahede
leirin arazi bakımından revizyonunu 
~en ve Ankara kabinesinin gaye
tiaclaı bü.bütün ayn bir maksad gü
- diieıleri için vahim bir ema1 
prabiımt olacakm. 

konfesansı 
Tasdik etmek lazmıdır ki Ankara 

hükümeti bu işte büyük bir merdlik 
ve dostlukla hareket etmİ§tir. O baş
kalan gibi alakalı devletleri bir oldu 
bitti hadisesi kartısmda bırakmamış
tır. O, tezini müdafaa etmek ve hak-
kını istemek için 1923 muahedesine 
imza koyan devletlere diplomasi yolu 
ile baş vurmuştur. 

lfte yann Montrö'de toplanacak 
olan konferans Türkiyenin bu tez ve 
talebini tetkik edecektir. Maalesef bu 
konferans tam olmıyacaktır. Çünkü 
boğazlarla alakalı Akdeniz devlet
lerinden biri, ltalya, orada temsil e-
dilmiyecektir. Bu son seneler zarfın· 
da Ankara - Roma arasındaki müna
sebet çok değİfrniftir. Türkiyenin 
Balkan antantının esas faktörlerin
den biri olması ltalyayı Türkiye hak
kında ihtiyatlı bulundurmaktadır. Di
ğer taraftan ltalyanm prki Akdeniz
deki yeni vaziyeti türklere bazı endi
teler vermekten uzak kalmamakta· 
dır. Fakat bütün bunlardan Lozan 
muahedesinin revizyonu ve boğazla
rın tahkimi işinde ltalyanm güçlük 
çıkaracağı manan çıkmaz. ltalyanm 
Montrö konferaıımıda hazır bulun-
maması, zecri tedbirlerin devamı 
müddetince miletlerarası hiç bir mü
zakereye girişmemesi hakkında taki
bine karar verdiği hareket tarzı neti
cesidir. 

Hiç ıüphesiz, Avrupa planında 
tekrar yer aldığı zaman boğazlann 
tahkimi müzakeresine iftirak.te diğer 
devletlerden aynlmıyacaktır. Şimdiki 
halde ltalyanm muvakkaten konfe
ransta bulunmamasmm başlıca mah
zuru, bu konferansın mantıki neti
cesi olarak ortaya ablacak Akdeniz 
paktı meselesidir. Bir Akdeniz anlaş
ması ise, ltalyarun fili yardmu olma
dan yapılamaz ... 

Ankara Halkevindeki 

Resiın • • 
sergısı 

General Halil, muvaffak ol
muş ~a.nat hayatının en iyi mey
velennı yaşının ilerlediği yıllar-
da da vermektedir. Ankara Halkc
vinde günlerdenberi alika ile de
vam eden bu sergi, bu fikrimizi is
bat eder. Ankaradaki s~nat seven
lerin bu sergiden istifade edeceği 
günlerin pek mahdut olduğunu ha
ber vermeği vazife bildik. 

Sinoplular hava kurumu
na ürünlerinden yüzde iki 

verecekler 
Sinop, 25 (A.A.) - Vilayet içinde· 

ki tayyare kurumlan delegeleri tarafın
dan yapılan kongrede tayyare menfaati 
için şimdiye kadar toprak ürünlerinden 
alınmakta olan yüzde birlerin yüzde iki
ye çıkanknasma karar ve!rilinittir. 

PÔtlSTE: 

Bir sigara tahtalan tutuşturdu 

Öztürk mahallesinde Nurinin evinde 
yangın çıktığı haber verilmiş ve yetiıen 
itfaiye ıu sıkmadan geri dönmilıtür. Po-

lis tarafından yapılan tahkikat netice
sinde, yangının bahçedeki bir ~uval ka
dar tahta talaıına sigara dütmeıinden i
leri geldiği anlaşılıruıtır. 

Bir yangın daha 
Kızılbey mahalleainde Halid ve Bur

hanın evinde alt kattaki elektrik saati
nin üstündeki tellerin kontak yapmas 
yUı:ilnden yangın çıkmıpa da, itfaiye 
celmedeıı aCJnmilttür· Polia tahkikat yap
maktadır. 

Arkadqmm pantalonunu çalını, 
Yenifebirde hıfı:nsdıba mGeueaele

rinde odacı Haaaıım HaHdin pantolonu
nu çaldığı anlqddığmdan yablanarak 
adliyeye verilmfttir. 

ULUS 

Şeker istihlaki 7 3 
bin tona çıkh 

Geçen malt yıl başında teker fiatla
rının bir mikdar indirildiği malUmdur. 
Bu indirme vergilerden ve fabrika kar
larından yapılmış. pancar eken müstah
sillerin kazancına dokunulmamıştı. Hü
kümetçe çok elıemiyetli bir iş olarak e
le alman bu İfin miisbet neticeleri hasıl 
olmuştur. 1934 mali senesinde şeker is
tihlaki 48 bin ton idi. 1935 de bu istih
lik yüzde 52 fazlasile 73 'bin tonu bul
muttur 

İzmir tuccarıan uzum 
fiatlarmı tesbit ettiler 
İzmir kuru meyva ihracatçılar birli

&i, İzmir Türkofis ve 'fari1 direktör
lerinin ittirakiyle bir toplantı yapmış
lardır. Bu toplantıda Ekonomi bakan
lılJnm emirleri dairesinde bu aeneki Ü· 

süm fiatlarının tesbiti iti konutulmuı· 
tu:. 

Önce dünya rekoltesi tetkik edilmiş 
ve bundan sonra fiatların tesbiti esası
nın muvafık olup olmadığı milnakap. e
dilmiştir. Neticede, lif Hamburg ola
rak fiatlar ıu suretle tesbit edilmiştir: 

7 numaralı üzüm 13 lira, 8 numara
lı 14 lira. 9 numaralı 15 lira, 10 numara
lı 17 .5 lira, 11 numaralı 20 lira. 

Sif Triyeste fiatları ise: 7 numara
lı 12.5. 8 numaralı 13.5, 9 numaralı 14.S, 
10 numaralı 17, 11numaralı19.5 lira. 

Şimal memleketleri için de filin ü
zerine fiatlar tesbit edilmi,tir. 

Bütün ihracatçılar bu fiatlarla sa· 
tıt yapmakta müttefik ve mutabık kal
dıklarını teahhüt etmişlerdir. Bu suret· 
le üzüm fiatlarnhn· bu yıl düşmeıi veya 
dil!;üriilmemeai mevzuubaha olmıyacaktır 
Fiat düşünneğe te,ebbüs edenler hak
kında meni tağşit kanununa ek olarak 
çıkarılan kanuna göre muamele yapıla
caktır, 

lstanbuldaki maçlar 
radyo ile veriliyor 

Cumartesi günü Tasim stadyomun
daki türk - macar futbol maçı ile 29 hazi
ran pa.zarte9i günü saat 20.30 da yapda
cak olan türk - alman serbest güreı maç
larının İstanbul radyosu tarafındn neı
redileceati haber verilmektedir. 

Neıriyat spor spikeri B. Said Çelebi 
tarafından yapılacaktır. 

DiL KÖŞESi: 

Bi.. 7Gffa olaıtlonıı lae,,.i, SoCd
hn 7fllllıı olnıdrılılcın, neden ....,.. 

doirwa öfnnclilileri wr tahra ke
limeler hatırlarlar. arman •hW •ab 
1uırll.i oe omaanlı imlGı idi. Rotta 
h meo.m iserİIN uydunılmat • "Ma. 
nastır mutaaamflıfma,, Jıelimelerini 
bir ô79t ıeltliıule oltamolt .- • ta
laallJılar da oarda. 

Bö7'e yanlq olranmcuı kolay olan 
lreliınelerden 6üüi de ''OThde,, lteli. 
meai idi .,. ba .öa ..-ıelerin .aalııta 
oakaları araaınd~ laarü:i te16"aflann 
iPM• aJuılt pprcli. 

Diinltii poda ile ••len bir iden. 
bal gueteainde ba lceliıneye tekrar 
rutgeldik; fU tekilde: 

"Framacla arbedeler deoam edi. 
'JIOr.,, 

Yeni luırllerle h ltelimeyİ 70nllf 
oltamaya artıJr imlıôn lıalmGnUfbr; 
lakat tiirlt dili ile fıkan bir 6Gefeniıa 
aatırları aruınıla hö7le lıelimeler le. 
na lena ..,..ııyor. 

A.)lftı gcaetenin Q.)lftl 1'atlıiıncn al. 
tında bir batka laaber: 

'Fili.tinde arab çetelerile cuier 
araaında çarpıfmalar olayor.,, 

A~aiıki b"§lıita göaterilen perlaia 
ııüal O laalde yulcarılıi IHıflıltta ba 
Wna larfCUUllO ne lisana oordı1 

Adliye tayinleri 
Maaşları 35 liradan 40 lira 

olanlar 

Avanus hukuk hakimi Cemal, Silr· 
mene müddeiumumisi Abdülkadir, Saf
ranbolu hukuk hakimi Muhiddin, Gere
de hukuk hakimi Saim, İzmir azası Mus
tafa İzzet, Ilgaz hakimi Nuri, Ödemiş 
sulh hakimi Sinan, Emirdağ hukuk ha
kimi Sedad, Alaşehir hukuk hakimi Sü
leyman, Suşehri hakimi Şevket. Divri· 
gi hakimi Mehmet Kaya. lıtanbul sulh 
hakimi Celal Fuad, Ankara bakimi Şe
rif, Niğde auJh hakimi Hüseyin, Konya 
Ereğlisı ceza bakimi Emin, Develi hu . 
kuk hakimi Arif, İnebolu.. hukuk baki
mi Şevki İspir hakimi Avni, Ayvalık 
hukuk hakimi Salih, Bucak sulh hakimi 
Bahri. Çivril hukÜk hakimi Abdullah, 
Kayseri sulh hakimi Ahmed Lutfi. Da
day ceza hakimi Rıza, Çivril müddeiu
mumisi Hikmet, Haymana müddeiumu· 
misi Cemal, Yalova müddeiumumisi Ali 
Muhterem, Karacabey müddeiumumisi 
Fazlı, Reşadiye müddeiumumisi Ali Ni
zami, Akşehir müddeiumumisi Rıdvan, 
Nazilli müddeiumumisi Kimil, Yenişe
hir müddeiumumisi Halil, Pazar müd
deiumumisi Tahsin, Bursa müddeiumu
mi muavini Fehmi, İçel mUddeiumumi 
muavini Mustafa Tekin, Ankara müd
deiumumi muavini Talat, Sivrihisar 
miiddeiumumisi Bahaeddin, Bayramiç 
müddeiumumisi Osman Cemil. 

Maqlan 30 liradan 35 lira 
olanlar 

Urfa müddeiumumi muavini Sala· 
haddin, Giresun müddeiumumi muavi
ni lzzeddin, Çangm müddeiumumi mu
avini İhsan, Burdur milddeitunumi mu
avini Nail, Savur hakimi Halil İbrahim, 
Aleşkird sulh hakimi Ahmed, Ankara 
tulh hakimi Ömer Lütfi, JMtiri ıulh ha
k{ml Şerefeddin, Xayserl\sorglı hakimi 

Ferruh, Geyve ceza hakimi Fikri, Is
parta aulh hakimi Vehbi, Tunçeli icra 

memuru Mehmed Ali, Ankara icra me· 
murlarından Ramiz, Bekir, Süreyya ve 
Hatice Sabiha. İstanbul icra memurla
rından Ziya Nuri, İbrahim Hilmi ve Ek
rem, Adana icra memuru Hüanü, Kas· 

tamoni icra memuru Nüzhet, Erzurum 
icra memuru Cevdet, Manisa icra me
muru Ahmed, Ödemi' İcra memuru 
Tevfik, Upk icra memuru Ali Enveri, 

Bor müddeiumumisi Nihad, Karamürsel 
müddeiumumisi Ali, Tefenni müddei

umumlıi Fahreddin, Çabakçor müddei
umumisi Hasan Basri, Mihalıççık müd
deluıuumiıl Şekib, Korkudeli mUddel
umumisi Hüseyin, Palo mfiddeiumuml
ıi Kadri, Midyat müddeiumumiıi Nu· 
reddin, Bayındır mUddeiumumisi Ah
med, Kagızman müddeiumumisi Sanm, 
Nusaybin müddeimnumisi Ahmed Şe

kib, Bafra mDddeiumumisi Kemal, Bala 
müddeiumumisi Ali Rıza, Emet mUd
deiumumisi Şemas, Lapseki müddeiu
mumisi Mehmed Ruhi, Cide müddeiu· 
mumisl Mehmed Ragıb, Gerede mUd
def umumisi Şevket, Birecik mUddeiu
mumiıi Osman Zeki, Bulanık müddeiu
mumisi Zahid, Devrek müddeiumumisi 
Mehmed Emin, Viranşehir müddeiumu
misi Şebabettin, Çimişkezek müddeiu
mumisi Mecid, Gediz müddeiumumisi 
Hasan, Tercan müddeiumumisi Muhid· 
din, Mut müddeimnuimisl Şükrli, Se
yidgui mUddeiumumisi İbrahim, Bod
rum mDddeiumumisi Berki, Araç mUd· 
deiumumisi Zühtü, Develi mtıddeiumu
miei Celal, Maalkara müddeiumumiıi 

Güner, Emirdağ müddeiumumisi Ömer 
Fethi, Divrigi müddeiumumisi İlhan, 
Arabkir müddeiumumisi Muıtafa. tapir 
müddeiumumisi Nalın, Anamor müddei
umumisi Sami, Pertek mUddelumumiıi 
Mahir, Cihanbeyli mfiddeiumumiıi 

Bahaeddin, llukird miiddeiumumial 
HulQsi, Dinar müddeiumumiıi Süley
mm Sırn, Akhisar mUddeiumumiai 
Muuafa Nuri, Yıldızeli müddeiumumi· 
ıi Kalınmwı, Bozöyilk müddeiumumisi 

Ege mıntakasmda 
tetkikler 

Ekonomi bakanlığı, Türkoııs bal! lltU· 
şaviri B. Halil Mitat Karagülle ile Lond
ra ticaret ateşesi B. Nizameddini Ege 
mıntakasrnın ekonomık durumunu tet
kik etmek üzere İzmir ve haval~sine gön· 
dermiştir. 

·BB. Karagülle ve Nizameddın İzmir
de ihracat tüccarlariyle yakından tcmaı 
edecekler ve müeueseleri geızecekler ve 
Aydın, Manisaya gideceklerdir 

Trakyada kadastro işleri 
Tekirdağ, 25 (A.A.) - Kadastro da

nıımaru B. Halid Ziya Trakyaya yerleş-

tirilecek göçmenlere aid yerleri ve ka· 

dastro i§lerini görmeğe geldi. Bugün Te· 

kirdağında umumi müfettit general Ka· 

zrm Dirik'in reisliğinde Tekirdag vali· 

aiyle danıpıan ve Kırklarelinden gelen 

kadastro fen müdürü toplandılar. Bu iş 

!erin aüratle tamamlanması için lizım 

gelen tedbirler görütüldü. Cumarteein· 

den itibaren heyetler köylerdeki faaliyet· 
terine baılayacaklardır. 

Almanya piyasalarında 

türk mahsülleri 
Almanyadan alikah makamlara ge· 

len haberlere göre, Hamburg kuru Ü• 

züm piyasasında bu hafta pek ebemi 

yetli yenilikler kaydedilmemittir. Ha· 

zır mallara rağbet daha çok olmuttur. 

Yeni mahıul üzerine alq veritler ele ya• 

pılmaktadır. İzmir ihracatçılanmn yeni 

nıallar için istedikleri, 100 kilo bqma, 

ıif Hamburg 12.75 - 18 fiı&t allCI bul • 
maktadır. 

İncir piyasasında 1935 maa.tiHl u~ 
zerinden işler mahdud ve fiatlar biru: 
diifüktür. 1936 rekoltesi için alman tek• 
liflerde, 100 kilo bqına. sif Ramburg 
9 liradan 13.50 liraya kadar çıkmakta· 
dır. 

1935 mahsulü fındıklarmm, 46 • 46.! 

liraya satılmaktadır. Yeni mahsul tıze· 

rlne muamelelere de batlanmJŞtft'. Bun· 

tar, 100 kilo batına, ıif Hambarg 49 • 
50 lira arasındadır. 

Son haftalar içinde Tilrkiyeden Al· 

m:ınyaya hemen hemen hiç yumurta it· 

hal edilmemittir. Alınan yumurta lda 

resi fiatlarımızı yüksek bulmaktadır 

Öbür taraftan alman piyualanll411 yu· 

murtaya ihtiyaç fazla oldufu b•bet ve• 
rilmekte olduğundan, yakında lbncata 
batlanacap kuvvetle umulmaktadır. 

Bando konserleri 
RlyueticUmhur orkeetralllllll Ka· 

mutay bahçetinde vermekte olcfafu kon• 
serin bugtinkB programı ı 

I. Kısım 

1 - Mozar Marı Türk 
2 - Ştravs Vals Aıı der Şöne~ 

Blaven Donav 
3 - G. Pare Uvertiir Sekre •a M t 

ıe JComil 

iL Kısmı 

.. - tebriye Bure Fantatk 
5 - Glaznov Stenka Raıi• 

(Poem Seafonik) 

(Morsulann ve müelliflerin lelmleri 
T6rk alfabesine göre yuılmıp.) 

Kerim Rqid, Sutehri mUddeimaumisf 
EyUp Sabri, Saimbeyli mUddeiamumi 
si İbrahim, ~bolu mOddeiımlUlllis) 
Hulhi, Suruç müddeiumumisi Seyfed 
din, Kalecik mUddeiumumiil Sami 
Kulp müddeiumumiai Cemil. Bayazıd 
milddeiumumlai H~in N•catl. Ifdıı 
mUddeiumumiai ~ Cemal. Pllmer 
müddeiumumisi Hadi, Yalovaç mlc!dei· 
mmımi•i Abduı..,.,,..ı, -

a Birası Neşe ve Sıhhat 
• 

verır. 
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HABERLER 
Montrö konf er an sının beşinci toplantısı 

Dün projemiz etrafında yapılan konuşma· 
lar hakli..ında çıl{arılan resmi tebliğ 

Türkiye nasıl olsa Milletler cemiyetini 
haberdar etmeye mecbur olacaktır. Fa
kat Japonya kendi takdiri hususundaki 
serbestliğini tam olarak muhafaza ede-

Montrö, 25 {A.A.) - Anadolu ajan· 

sının hususi surette gönderdiği muhabi· 

ri bildiriyor: 
~ugün aşğıdaki tebliğ neşrolunmu§· 

hır: 

"Konferans, L>eşinci toplantısında, 9 

uncu maddeyi göruşmcye başlamıştır. 
Japon delegesi B. Sato, vermış oldu

ğa izahlarda, kendisinin koymuş oldugu 
ihtiraz kaydının Türkiyeıün bir harb 
tehdidi halinde acil tedbirler almak hak
kına aid bulunmamakta, fakat Türkiye 

tarafından bu hususta milletler cemiyeti
ne yapılacak tebliğleri istihdaf eylemekte 

olduğunu bildirmiştir. Japon hüküıneti
nin fikrine göre, mukavelenameyi imza 
edenlere haber verilmesi kafidir. Bunun· 
la beraber bu keyfiyet, türk hükümetinin 

milletler cemiyeti nezdinde lüzum gör· 
düğü her hangi bir müracaati yapması 
hakkına hiç bir suretle dokunınamakta-
du. 

B. Pol-Bonkur, japon delegasyonu· 

nun duyduğu güçlükleri kaldıracak bal 

sureti ihtiraz kaydiyle fransız dclegasyo· 
nunun 9 uncu maddeyi tamamen tasvib 

eylemekte olduğunu bildirmiştir. 
Romanya delegasyonu, bir harb teh· 

didi halinde Türkiyenin kendi emniyeti· 
ni korumak kaygısını tamamen ve büyük 
bir sempati ile tasvib eylemekte olduğu
nu bildirmiş ve ileri sürülmüş fikirler 
mahiyetinde bazı mülahazalarda bulun· 

muştur. 
Türk delegesi, japon delegesinin 

arzusunu dikkate almaya hazır bulun· 
duğunu söylemiştir. Zira, Türkiyeni11 
Milletler Cemiyeti azası sıfatiyle olan 
taahhütleri ayrıca tasrih edilmiş bulun· 

maktadır. 
Konferans başkanı, japon delegesine 

hitaben, andlasma her ne surede olursa 
olsun Cemiye~ tarafından kaydedilece· 
ğindo.r. Milletler cemiyetine yapılacak 
tebligatın ~undan münbais olduğunu i· 
fade eylemiştir. 

Elen delegesi. J aponyanm Milletler 

cektir. 
Lord Stanhop ve Dr. Aras, japon he· 

yetinin kaygılarını dikkate alan bazı 
tadil tekliflerinde bulunmuşlardır. 

B. Sato ise, hükümetinin kati görü

şünü, konferans umumi celselerinin ye
niden başlıyacağı zaman bildireceği hak
kında ihtiraz kaydı dermeyan eylemiş-

tir. 
Başkan, milletler cemiyeti azası ol· 

mıyan mumzi devletlerin haklarını ko· 
ruyan ve aynı zamanda Türkiyenin Mil
letler cemiyeti azasr sıfatiyle olan teah
hütlerini dikkate alan bir formülün ni· 
hayet tahrir komitesi tarafından bulu· 
nacağı ümidini izhar ederek, 9 uncu 
madde hakkındaki konuşmaların geri 

bırakrlmasrnı teklif eylemiştir. 
Bulgar delegasyonu beyanatta 

bulunarak. Hulgaristanın sulh andlaş
maları ve Milletler cemiyeti paktı ile 
elinde tuttuğu emniyet garantilerinin i

damesini istihdaf eden formüller üze· 
rinde kendi görüşünü bildireceği hak

krnda ihtiraz kaydı koymuştur. 
10 uncu madde hakkında hiç bir iti-

raz ileri sürülmemiştir. 
11 inci madde üzerinde, ingiliz, türk 

ve frans~z heyetleri arasında bir fikir te· 

atisi cereyan etmiş ve bu madde boğaz
ların emniyeti ile hava seyriseferinin 

menfaatlerini uzlaştırmak üzere teknik 

komiteye havale olunmuştur. 
12 ve 13 üncü maddeler de komiteye .. 

havale olunmuştur. 
Başkan, konferansın, mukavelename 

projesinin ilk okunmasını verimli bir su· 
rette bitirmiş olduğunu, müşahade et• 
miş, işlere nihayet verilmediğini ve komi· 

telerin faaliyetleri lüzumu kadar ilerler 
iler lemez umumi toplanmalarının yeni

den başlıyacağını bildirmiştir. 
Konferans, B. Politis'in başkanlığın· 

da l.>ir tahrir komitesi kurmuştur. 
önümüzdeki celse tarihi, genel sek· 

reterliğin daveti ile tesbit olunacaktır. 
Cemiveti azası bulunmamasından doğan 
güçlüğün kaldmlamıyacağr fikrinde 

bulunmuştur. Bir harb t9hdidi halinde, 

«Fransa. l\Iontröde Türkiyenin isteklerini 
büyüle bir sempati ile karşılamaktadır. )) 

Fransız senatosunda dış 
izahlar veı:en B. İ von D elbos 

siyasa hakkında 

Paris, 25 (A.A.) - Bugün senatoda 
;lıs sıyasa hakkrnda konuşmalar cere· 

yaıı etmiştiı 
B. dö Blun, italyan yardımının el· 

zem bulunduğuna işaret ettikten sonra 
B. Valle'in Bertin ziyaretinden kaygı· 
Jar duyduğunu bildirmiş ve: . 

"- Birdenbire, ingiliz. alman denız 
anlasmasına benzer bir anlaşma ile kar· 

şıla~~ak arzu etmeyiz .. demiştir. 
Dıs işleri encümeni başkanı B. Be· 

ranje,J alkışlar arasında, milli müdafaa· 
nın idarnesi hakkındaki hükümet beya
natının sarahatinden dolayı kutlamış ve 

demiştir ki: 
"- Zecri tedbirlerin kaldırılması 

bu yolda birinci merhaleyi teskil etm~
lidir. Bu yolda devam için hükümete 1· 

timadımız vardır.,. 
B. Branie sonra. hükümetin. Avus· 

tun•a meselesivle Tuna ve Akdeniz 
paktları ve ıızak şark isi karşısındaki 
va7.iyeti h:>kkında izahlar istemiş ve 
hülcümetin kuvvet ve emniyetle hareket 

eyleme~ini diliyerek sözlerine nihayet 

vermistir. 
B. Lemöri, bükümetten realist bir 

dış sryasa güdmesini istemiş ve demis-

tir ki: 
"- Hükümet. İtalya ile dostluk lü-

zumu hakkrnda B. Lavalin formülünü 

benimsemistir. Fakat acaba bu dostluk 
hala baki midir? Fransız· sovyet paktr· 

na gelince, bu paktın Fransayı Alman· 
ya ile bir anlasmaz!ığa sürüklemesi ih· 
tima~vardır. Kollektif emniyet ise şüp· 
helidir ve Lokarno hakikatte mevcııd 
değildir., 

En nihayet söz alan Dış işleri Ba· 
kanı B. İvon Delbos, bütün hatibtere ce• 

böyle söylüyor 

vab vermiş ve ezcümle demiştir ki: 
''-Fransız ve alman düşünteleri uz

laştırılmaz düşünceler değildir. Alman
yanın ingiliz suallerine cevab vermesi
ni ümid ediyoruz. Aksi takdirde mese

leyi 19 mart anlaşması esası üzerinden 
öteki Lokarno devletleri ile yeniden 
gözden geçirmek lazım gelecektir. Fran

sa. her zamandan ziyade kollcktif emni
yete bağlt kalmaktadrr. Fakat Fransa. 
yapa yalnrz olarak silahsızlanmayı da 

katiyen düşünmemektedir. Hükümet, 
orta Avrupa meselelerini. ezcümle A
vusturya meselesini dikkatle takib et

mektedir. Hükümet. Montröde Türki
yenin iı::teklerini de büyük bir st mpati 

ile telakki eylemektedir., 

Sovyetler birliğinde 
Yüksek mekteblerin 

çalışma ve idare tarzı 
Moskova, 25 (A.A.) - Halk komi

serleri meclisi ile partinin, yüksek mek· 
teblerin çalı~ması ve idaresi hakkındaki 
karan neşredilmiştir. 

Kararda, Stahanof hareketinin, bu ça-

Irşma ve idarede değişiklik yapılmasını 
gerektirdiğini kayıttan sonra, yüksek öğ
retim müesseselerine daha ehliyetli, daha 

geniş bilgisi olan ve bilginin yeni başarı· 
ıarrna uygun kadrolar hazırlanmasını te· 
min eden tekliflerde bulunması istenmek-

tedir. 
Hususi bir hüküm. yüksek m;kteb 

müdürlerini talebenin beden terbiyesi ve 

sağlık durumu ile ıneşgul olmaya mec· 

bur tutmaktadır, 

SIR HOR'U~ 

BİR N~TKU: 

«İngiltere l{uvvetli 
olursa dünya harhı 

olmı yacaktır .» 
Londra 25 (AA) . 

L d 
' · · - Sır Samuel IIor 

on rada .. ı d·~· " s~y e ıgt nutukta demiştir ki: 
- İngtltcre k el . k . , ara, enız ve hava 

uvvetlcrı lüzumu 'b' k . gı ı ve zamanında 
uvvetlcndırildiği ta' d' ·d b' .. 

h b 
" 11 e ır dunya 

ar ı olmıyacaktır t ·ı· .• · ngı ız sılahlanma 

proO'ramın "k "' ın yu sek ve esaslı .; mı"lı' 1 
dur. ""' 1ll· 

Avrupada bir s 

k
• b' avaş s.ıkınıl:nası iı11-
ans1z ır c:.ey el • - 'ld' ~ " cgı ır. Fakat Avrupad 

o kadar patlayab'l· .ı . ı ır maude vardır ki 
hır kıvılcım, bunları ti . . · . pa atmak ıçın yctc-
cektır. Elverir ki İ .1 .. 

b 
. , ngı tere gıbı d"vlctler 

arıs lehınclc L>i t . 

k 
. r csır yaµabilcccl: k:ıdar 

uvveth olsunlar. 

B. BLUMlJN BEYANATININ 

AKiSLERİ 

Alman gazeteleri 
hoşnııt 

Berlin 25 (AA) s· . . ... ' . . - ıyasal ınalıtiller 
ıle butun alman gazetel..:ri B Bl . 

d 
. • · um un 

ış sıyasa hakkındaki beyanat h 
1 

ını oşnud-

ukla karşılamaktadırlar Ga 1 · zcte er bil-
hassa Fransa'nın alınan hu" k" ' . . umctının 

sulh arzusunda bulundug-un 1 . u :abul ve 
teslım etmekte olduğunu ehem· 1 

d k 

ıyet e kay-
etme te ve B. Blum'un ve "h 1 "k' . . . . a o ı bır 

sulh zıhnıyetı,, olan eski muh .1• 1 . . . . . arıu er ııh-
nıyetıne hıtab etmış olmasnıa .. ı~arct cy-
lemektedirlcr. 

Romanyada yeni 
karışıl<lılclar 

Bükreş, 25 (A.A.) _ Rasistl ,. • 

k 

cı ın, oe-
mo rat yahudi gazetelerini yakt 1 1 . ı c arı, 
muhtelıf yerlerde sokak k., . kl 1 .. . .. rısı ı darı 
dun yemden başlamıştır. 

Bükreş, 25 (A.A.) _ Küçük k .... k 
gruplar halinde hareket etmekt fuçu. · e, aalı-
yette bulunmakta olan rasistl . er, romen 
bosyalıst - demokrat partisi b' . . ınasını ha-
rabeye çevırmek ıstemişler bı' • nanm cam-
larım kırmışlar, kapılarına at . 

1 d

. eş vermış· 

er ır. 

Rasistler, drs mahallelerde d 1 J eıno uat 
yahudi gazetelerini yakmıslard ır. 

Fraıısız harlJ end ii~
trisi millileş~<-~1{ 
Paris, 25 (A.A.) - Bu sabahk" k b" ı a ı-

ne toplantrsmda B. Daladiyeni t kı·r· .. . n e ı 1 

uzerıne. h~rp ~~lzemesi yapan fahri ka
ların mıJJıleştırılmesini <röz o"nu· d b ,., · n e u· 
1unduran kanım projesi tasvib ed'l . . ı mıs-

tır. Bu proje. yarın parlamento•a . 

1 

• SUnU-

acakttr. ---.-..···--
UZAKŞARK'TA: 

Kuangsi ordusu ilerliyor 
Şanghay, 25 (A.A.) _ 1 i b". 

nakt 
··- . Y ıt kay-

an ogrenılcli<Yine .. . o gore Kuanrts· 
kuvvetlerınin önderleri Il ::. 

1 

enO'ova 
mrşlardrr. Ve bu bölg d b o var-

k
.. e e ulunan h" 
umet kuvvetlerı· .. . u-uzerıne at 

onları bir mikdar • eş açarak 
zayıata uv 

dir. Vaziyet gergi d" ~ratmışlar-n ır. 

' Alman yanın silahlaııına masrafları 

Mornin a Post' . • b a gore Almanya bu ıl ·ı"' ışıne takriben 900 ·ı Y sı ahlanma 
mı yon isterlin 

Londnı 25 (AA) M . · · - ornıng p gazeteı-; b .. .. ost . ., ugunlnı nüshasında Al • . , man-
P nın yenide Thl ~. n sı a anmak için sarfetti-

g•. paraya dair "şimd' k d ' ıye a ar bu hu-

susta asla neşredilmemi:> ilk hakı'k' t f r ' l a. 
sı at,, kaydiylc bazı haberler ve rakaml 
neşretmiştir. ar 

Bugazetey .. d d c gore 1935 yılı içinde or-
u, onanma h ve ava kuvvetleri için da-

Al Kapone 
llapisanede hit· 

malık.uın tuı·af1ndan 

yaralandı 
Vcısington, 25 

(A.A.) - Mes
hur Alkatrey 
hapisane
s i n d e boyu
n<>. bir takım ha
diseler olmus 
Kapone, hapis~~ 
neye yeni gel -
mis olan bir kü
r e k mahkü • 
mu tarafından 

makasla yara

lanmı~tır. Bu
nun üzerine Ad· 
!iye dairesi, tah

kikat yapılması
nı emretmiştir. 

Al Kapone'rıin 

rakipleri

n i n • tahliye
sinden önce e

limkn yakala- AI T<::ıpone 

rı.nı ~urtarmak, onu ortadan kaldırm;ık 

nıyetınclc olmalarından şi.iphc edilmek

tedir. 

yiirilyii.ş 

imi masraf olarak 240 ·ı . • mı yon ve yeni· 
den sılahlanma için de 400 ·ı· . la 500 mıl-

yon İngiliz lirası sarfolunmuştur. 

Bu yıl için d · • . aımı masrafların 500 ·ı 
yon ıngiliz lirası t t ~ mı • - u acagı ve yeniden sila!t 

lanma masraflarının 1935 yrlr . ı nm masraf-
an kadar olacağı sanılmaktadır Bö 1 

ce Almanya 1936 l . . . y e-. . . . yı ı ıçınde takriben 900 
mılyon ıngıhz lirası harcamış olac kt 

FAŞiST - NAZL 

DOSTLUCU 

a rr. 

. Geııeral Vallc 
Berliııde 

Berlin, 25 (A.A) _ 1t I l k · aya 1ava ba-
anı Vallc, Göring ile go·· .. . k .. b ruşme uzere 
uraya gelmiştir. Bu, resmen lıı"r k · . . ncza et 

zıyaretınden ıbarettir. Fakat b . 
h'tl T-· · u zıyaret 

ı ercı ıgın başlangıcındaki dostl -
canlandırmak icin İtalyan ve Al ugu 
t f d J manya 
h~~a .. ın a~ yapılan gayretlerin bir teza-

uru seklınde tefsir olunmaktadır. 

B_eldnımiye11 bir tıetice 
Bcrlın. 25 (AA) İt 1 l · · - a ya 1ava müs-

teşarı General Valie General c·· . 
t f d . orıng 
ara ın an kabul olunmamıs B V 11 . 

alman hava miıstel}arı B ı\~·1 h a eyı 
l · · · 1 c kabul 

ey emıştır. Sanıldrgına ''Öre ı'ng·1· k • b • ı ız a. 
m~yundakı ~ksülamel neticesinde, B 
Hıtler, B. Gorınge ihtiyatlı .ıa h kk v vranması 

a ·mda talimat vermiştir. --

« Türkiye, borçlarına 
hürmet e~ektedir » 
Lonclra, 25 (AA) 

bildiriyor. · · - Royter ajansı 

Avam kamarasında b. 
vere B R . ır suale cevab 

n · unsıman ''T'" k' 
lan hakkındaki anı' ur ıye, türk boç-

aşmaya h'' 
mektedir.,. demiştir. urmet et-
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Pllrisin göbeğinde 

Yirmi beş metre yerin altında 
bir altın sehri 

~ 

Altı metre kalın.lığında çelik duvarlar 
on iki tonluk kapılar, beton bloklar 

içinde saklanan elli beş milyar .. 
1935 yılı ikinci kanununun ilk günü şıyanlar var. İngiliz altınları praınid 

yani bundan bir buçuk sene evvel Fran- şeklinde diğerlerinden ayrılır. Alman al-
sa'nm ihtiyat altın mevcudu 82 milyar tını ayan diğer altınlardan daha yük· 
frangı geçiyordu. Bugün 55 milyardır. sektir. 
İhtiyat altın mevcudu bakımindan Dolablarda simanarnıe raflar üzerine 
Fransa dünya devletleri arasında ikin - dizilmiş duran bu çeşidli altınlar mun· 
cidir. Birincilik Amerikadadrr. Ameri- tazam bir bakkal dükkanının camakan· 
ka ''Federal Reserve Bank'' ın altın lan içine sıralanmtş konserve ve sar • 
mevcudu 150 milyar franktır ki dünya dalya kutularına benzerler. 
stokunun yüzde 45 dir. Altın mahzenlerinden sonra kağıd 

Fransa, 55 milyarlık göz kamaştırı • para ve kıymetli evrak mahzenleri ge • 
cı altın servetini (Bank dö Frans) ın lir. Bir kayanın içine oyulmuş gibi olan 
mahzenlerinde saklar. Bu mahzeni ziya· ve yirmi beş metre derinlikte bulunan - .. .....---~·-~ 

• 

Bu, çelik çerçeveli beton blok 12.000 kilo ağırlığındadır. ve telılike haJirıde 

altın mahzenlerine giden yolu tıkamak için yapilmıştır. 

ret etmek fırsatın ıbulduk. Buna ziya -
ret etmek fırsatını bulduk. Buna ziya
lur. Evet.. dolambaçlı merdivenlerden 
inerek .. Büyük asansörlerle kayarak, 
zırhlı koridorlardan, trpkr hapisaneler
de olduğu gibi demir parmaklıklc böl
melerden, kapandıkları zaman dıvarda 

yerleri belli o1mayan kalın ve kaya par· 
çası gibi kapılardan geçerek zeminden 
yirmi beş metre derinliğe inmek ve an
cak bundan sonra altın mahzenJerinin 
yolunu tutmak adeta küçiik bir seya -
hattir. 

Yirmi beş metre derinliğe indiğiniz 
zaman önünüze bir meydan çıkar. Bu 
meydanrn nihayetinde bir koridorz. açı
lan büyük bir kapı görürsünüz. Bu ka
pının kalınlığı bir metre ve ağırlığı 8.000 
kilodur. Anahtar deliği belli olmryan 
bir kilidle açı1ır. Kapınm dayandığı ve 
kapandığı dıvnr simanarmeden yapıl • 
mıştır ve kalınlığı da 6 metredir. Bu 
kalın <lıvarda açılan kapmm yol verdiği 
dar koridora raylar uzanmaktadır. Bu 
raylar neye mi yarar? .. Biraz ötede du
ran şu kocaman kaya parçasını görüyor
musunuz? İşte o 12 ton ağırhğrnda ve 

çelik çerçeveli bir beton bloktur. Elek
trikle işleyen bir araba üzerine oturtul
muştur. Tehlike halinde bu 12 tonluk 
blok raylar üzerinde harekete getirile -
rek altın mahzenlerine giden koridoru 
tıkar. 

Koridoru geçince mahzenlerle kar
şılaşıhr. Bunlar numaralıdır. Mahzen • 
lere bankanın müdürü bile yalnız ola -
rak giremez_ Mutlaka yanında iki me • 
mur bulunması lazımdxr. Bu memurlar
dan biri kasa diğeri umumi kontrol da· 
irelerinin mümessilidirler. Ve asla biri
birlerinden velev bir an için olsun ayrı· 
lamazlar. Mahzenlerde ,tel örgülü geniş 
dolablarm raflarına altın kül!ieleri di -
zilmiştir. Her külçe 12,5 kilo ağırlığın· 
dadır ve 200.000 frank değeri vardır. 

Her dolap ise 500 milyonluk bir servet 
saklar. 

Altınların içinde İngiltere, Alman
ya, İspanya, çarlık Rusya armalarını ta• 

bı.. geniş bodrumun simananneden ya -
pxlmrş tam 750 direği vardır. 

Fr'Ulsa bankası, altınlannı sakladığı 

bu yeraltı mahzenlerinde isteyene se • 
nede 30 bin franga kiraladığı kasa oda -
lan da yaptırmrştır. 

Bu odalarda kiracılar servetlerini, 
kıymetli kağıdlarmr, kolleksiyonlannı 

hatta bazılan yüksek değerdeki mobil
yalarını bile saklarlar. 

Bu geniş bodrumun etrafında nöbet
çiler, itfaiye memurları gece gündüz ve 
mütemadiyen dolaşmak suretiyle nöbet 
beklerler. Herkes herhangi bir tehlike 
veya hadiseye karşı daima tetik üstün
dedir. 

Yalnız alelade hırsLzlar için değil, 

herhangi bir harb, istila, isyan, hava 
bombardımanı gibi haller karşısında dev
let altınını koruyacak tedbirleri almı~
tır. (Bank dö Frans) ın yer altı mah • 
zenleri adeta bir kale gibidir. Burada 
bir muttJah ve daima uzun zamana yete
cek kadar konserve halinde yiyecek ve 
erzak bulundurulur. Niçin mi? Her-

hangi bir hadise karsısmda bu çelik ve 
beton kale içerden kilit1enir ve muha • 
fızlar 6 metre kalınlıktaki dıvarlar için
de aç kalmadan devlet altmmı hem mü

dafaa hem de muhafaıo:a ederler. 
''Eksel si yor'' 

Amerika ahml:ırım nerede 
ve nasıl saklar ? 

Amerikanın 150 milyar frank tutan 
altın mevcudu olduğunu söylemiştik. 

Bu muazzam servetin Amerika gibi gö
zü pek haydudlar, güpegündüz banka • 
lan basarak soyan çetelerle dolu bir 
memlekette muhafazası çok güç b~r i§· 
tir. Bunu düşünen Amerika hükümeti 
göz kamaştrrıcı altın servetini muhafa
za için hususi bir kale yaptırmıştır. 

Kentucky eyaletinde yapılan bu kale 
en son keşif ve icadlardan istifade su • 
retiyle meydana getirilmiş bir müstah
kem mevkidir. Kalenin etrafında stra· 
tejik no-ktalar üzerinde en kuvvetli mü
dafaa siliblan konulmuştur. Bu silah· 
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Hatırda tutulması lazım sözler: 
Nahas Paşa ve Kamal Atatürk 

Mahkemelerde olduğu gibi kamoy 
önünde de sryasal şahıslarrn elverişli 

hükümlerden istifade edebilmeleri la • 
zımdır. Onlarr hafiflik gibi bir yanlış 

yapmaktan tenzih etmek icab eder. Söz 
söyledikleri veya herhangi bir hareket• 
te bulundukları zaman, önce iyice dü • 
şürunüş ve söyledikleri sözlerin kıyme
tini takdir etmiş bulunduklarını tasav· 
vur etmek lazımdır. 

Şimdi mevzuumuza gelelim. Nahas 
Paşanm Kahiredeki Anadolu Ajansı de· 
legesine yapmış olduğu beyanata çok 
ebemiyet vermek icap etmektedir. 

Başbakan türk - Mısır münasebetle
rından bahsederken bu yoldaki temas • 
ların inkişaf ve genişlemes\ni temenni 
eylemekle iktifa etmedi, Türkiyede 
yapmış olduğu muazzam iş ile şahsiyeti 
tezahür eden Kama.l Atatürk'e takdirle
rini bildirmekle kalmadı, daha uzağa 

gitti ve manasını herkesin anlıyabile -
ceği şu sözleri söyledi: "Takdir etti
ğim yalnız Kamal Atatürk'ün askeri de
hası değildir, aynı zamanda onun yara· 
tıcı dehası ve dünyanrn bugünkü vazi
yetinde yaşıyabilecek ve inkişaf edebi
lecek modern bir devlet hakkmdaki an
layışıdır.'' 

Nahas Paşanın söylediği bu sözler • 
den çıkan mana gayet sarihtir: Türkiye 
için meri olan bu hükmün Mısır için 
de meri olduğunu söylemek istediği 

anlaşılıy<>r. Mısır günden güne modern 
bir devlet olmak iddiasını ileri sürmek
te ve zamanımızın icablarına göre yaşa
mak ve inkişaf etmek arzusunu göster -
mektedir. 

Mısır ve onunla birlikte en müteka· 
mil devletlerin tatbik etmekte oldukla
rı idare usullerinin ve bilhılssa parlman
ter teşkilatın kurulmasını istemektedir
ler. 

Mısır, serbest kalmak, kendi kendi
sini idare etmek, kanunlarını kendisi 
yapmak ve mutlak bir hak~iyete malik 
olarak yaşamak kendi nüfuzu noktai na
zarından bir mısırh ile bir yabancı a
rasında hiç bir fark bırakmamak arzu
sunun ateşi ile yanmaktadır. 

Mısır birçok vesilelerle bu mutlak 
hakimiyeti elde eden ve bunu herkese 
de kabul ettiren bir örnek olarak Tür • 
kiyeyi zikretmektedir. 

Halbuki Nahas Paşa yapmış olduğu 
beyanatta Türkiyenin bu meselede mu
vaffak olabilmek için hangi şartlar al
tında ve ne kadar fedakarlıklarla çalış
mış olduğunu bildiğini gösterdi. 

Nahas Paşa Türkiyenin, Kama! Ata
türkün kuvvetli tesiri altında, çok ça • 
buk bir surette ilerliyerek batı devlet· 
lerine benziyen modern bir devlet hali
ni almış olduğunu biliyor. 

Halbuki bu değişiklik kolay olmamış
tır. Eski göreneklerden vazgeçmek, on
ları, bilhassa eski osmanlı imparatorlu
ğunun dayanmakta olduğu dini bağlan, 

hatta bazan şiddetli bir şekilde, düzelt
mek gerekiyordu. Yeni Türkiyenin ku
rucusu binaya temelinden başladı, mem
leekti layikleştirdi, ona batı devletleri
nin kanunlarını, İsviçre medeni kanu • 
nunu verdi, alfabede inkılap yaptr ve 

hatta elbisenin insan üzerinde tesiri ol
duğunu düşiinerek elbiseler Üzerinde 
değişiklikler yaptırdı. 

Hulasa, Kamal Atatürk dini sryasa
nın birinci derecede bir rol oynamakta 
bulunduğu ihtiyar bir devletten, bütün 
sahalarda mutlak bir hakimiyete malik 
ıbulunan ve bu hakimiyetini hiç bir sey. 

lar karadan ve havadan gelecek tehlike
lere karşı altın kalesini l•oruyacaklar -

. dır. Bundan başka kalenin içinde bir 
topçu bir de süvari alayı vardır. Kale
nin yapılmasında yalnız hariçten gele
cek hücum tehlikeleri değil, civardaki 
ormanlardan gelebilecek yangın veya 
ze]ze]e halindeki tehlikeler de düşü -
nillmüş, bunlar için de ayrı tertibat 
almmıştrr. Bu kalede şimdilik Amerika 
altın stokunun yarısından fazlası, yani 
90 milyar frank d~ğerinde olanı sakla
nacaktır. 

le, hatta dini bir kuvvetle dahi paylaş • 
mayı kabul etmiyen bir devlet yaptr. 

Eğer kelime kuJlanıla kullanıla kıy· 
metini kaybetmiş olmasaydı, Atatürkün 
Türkiyeyi "Totaliter'' bir devlet yap -
mış olduğu söylenilirdi. Acaba Nahas 
Paşa'nın tahayyül ettiği gaye de bu mu· 
dur? 

Acaba Başbakan Mısır'm, Türkiye
nin yürüdüğü yoldan yürümek sureti
le, yavaş yavaş sıyasal sahadan adli sa
haya ve sonra da diğerlerine geçmesi, 
bugün Mısır'da cari bulunan eski dini 
kuvvetlerin yerine onların hepsini orta
dan kaldıracak kanunlar koyarak, Tür
kiyenin yapmış olduğu gibi, bir gün Mı· 
srr'ın da herkese karşı medeni hüküm • 
leri havi medeni kanunlara sahih bir 
şekilde ve modern bir memleket olma
sı ve bu suretle icab eden tarzda hare· 
ket etmiş olmakla mutlak hakimiyet i
çin gösterdiği arzuyu gerçekleştirmiş ol
ması lüzumuna mı kani bulunuyor? 

Eğer böyle ise Nahas Paşanın büyük 
bir cesaret göstermekte olduğunu iti -
raf etmeliyiz. Nahas Paşa seleflerinden 
hiç birinin bugüne kadar göstermemiş 

oldukları bir ruh haleti gösteriyor ve 
o şekilde bir dil kulJanıyor. 

Bu takdirde gerçekleşmesi çok uzun 
bir zamana ihtiyaç gösteren ve birçok 
mukavemetlerle, vahim zorluklarla, aşıl• 
ması güç engeUerle, kısa~a hala kuvve• 
tini muhafaza etmekte olan bir yığın 

göreneklerin tezahür ettireceğşi birçok 
güçlükler ile karşılaşacak olan bir ame
liye karşrsmda bulunacağım ::;izleme ,. 
melidir. 

Kazanmış olduğu zaferler yalnız se"" 
çim sahasına münhasır kalmış olan Na• 
has Paşa Atatürk'ün vaziyetinde olma .. 
drğmdan ve arkasmda, onda olduğu gi• 
bi askeri muzafferiyetlerin prestijini 
sürüklemediğinden ve Kama! Atatürk• 
ün elleri arasında bulun.mu§ olan muaz .. 
zam kuvvet manivelasına malik bulun .. 
madrğından. bu işin son derece güç ola• 
cağr bedihidir. 

Faakt bu şekilde fikirlerin yürütüt .. 
müş olması bile oldukça bir iştir ve e • 
ğer Nahas Paşa düşündüğü şeyleri tat .. 
bik hususunda filen harekete geçme1' 
cüretini gösterirse yapacağı gayretlet 
bilyiik bir alaka ile takip olunacaktrr. 

ANDRE DE LAUMOJS 

La Bourse Egyptienne • Kahire. 
10 - Haziran • 1936 

ingilterenin zengini ve yoksulu 
Doyçe Algemeine Saytung'a Lon

dra'dan yazılryor: 
Ateş tuğlasından yapılmış çirkin ve 

basık evlerle, sayısı şaşılacak derecede 
çok olan kötü rubalr, uçuk benizli ço
cuklarla dolu Londra'nm şarkındaki bi
çimleri hep aynı olan sokaklarından ge
çen, Glasgov. yabud Birmingham'ın pis 
ve yoksul dükkanları olan işçi mahalle· 
terinde dolaşan, bu arada bir de cenubi 
Vels ile Durham'daki barınma mmtaka
larmı gezen bir kimse, yoksul ve sefalet 
içinde yaşayan bir mil1etle karşılaşmak
ta olduğu inti;baını alır. Hatta, Londra'· 
nm garbından dışan çıkmayan yabancı 
bile, bir yığın dilenciler, sokak çal~ıcı 

ve şarkrcılarmı görünce, bu ülkede de 
yalnız zenginlerin yaşamadığmr hatrr • 
Jar. 

Kon.iüktiir'iin yiikselmckte ol
masına rağmen, sefalet 

Büyük Britanya bugünkü günde ye· 
ni bir konjüktürün en yüksek noktası 
na yaklaşmış bulunuyor. İç pazar için 
çalışan endüstri, eskisin~ nisbetle daha 
çok çalışmakta ve ekonomik buhrandan 
önceki son yıldan, yani 1929 dan daha 
ziyade istihsalde bulunmaktadır. 

Dışarıya mal çıkaran endüstri de 
kendini toplamağa başlamıştır. Dış ti -
caret 1929 yılrndaki seviyeden pek uzak 
değildir. Denizaşırr memleketlere yatı
rılmış olan sermayelerin faizleri, mem· 
leket içine yeniden sel gibi akmaktadır. 
Ticaretle uğraşanlar çok kazanıyorlar; 
lüksden hiç çekinilmiyor; terziler, ku
yumcular, güzel sanat eserleri satan ma
ğazalar durmadan çahşıyorlar; Rols
roys'un 1935 deki kazancı bir rekor teş
kil etmiştir. 

Fakat büyük halk yığınlarının ve 
bilhassa işçi sınıfının bu refahtan payı 
nedir? Bu zenginliğin akıntısı ne dere
ceye kadar halkın içinden geçiyor? 

Bu zenginliğin siklet merkezini teş
kil eden, Londradaki İngiltere Banka
smdan ve borsadan Metro'ya binerek bir 
iki istasyon öteye gitmek, yahud şarka 
doğru on dakika yaya yürümek zahme· 
tine katlanan bir kimse, zenginlik akın
tısmm Aldgate denilen bu mahalleye 
kadar gelmediğini hayretle tesbit ede -
cektir. Buraya varılınca. insanın gözle
ri, berb~d ve çirkin binalar deryası 

·içinde, boş yere, ufak bir estetik yahud 
hoş görünür bir şey aramaktadır. 

Britanya milli gelirinin tevzii hak· 
kında yapılan bir araştırmada, 8,642,700 
ailenin haftada 4 ingiliz lirasından az, 
2,511,800 ailenin haftada 4 ile 10 ingiliz 
lirası arasında ve yalnız 616,700 ailenin 
haftadaki gelirleri 1 ingiliz lirasını geç
mekte olduğu anlaşılmıştır. Bu hesaba 
göre, bir parça vakti hali yerinde olan 

l gr.µpa ailelerin ~iizde 5,3 U, orta grupa 

yüzde 21,3 ü ve, yoksullar grupuna yüt• 1 

de 73,4 6 düşmektedir. 
Yukarda kaydedildiği gibi, 616.00(l 

aile zenginler grupundadır. Fakat bun .. 
larm hepsi, ingilizlerin anladıkları ma"' 
nada zengin değildir. İngilizlerin anla· 
dığı manada zenginlik için haftada Ol\ 

liralık gelir yetmemektedir. 
Britanya imparatorlu~nun meyva .. 

larmı gerçekten toplayan ailelerin ve 
esasında plutokrasi olan bir memleket• 
te, zenginlikten doğan kudreti kendi 
aralarında paylaşanların sayısı çok kil• 
çüktür. 

Sosyetede, politika hayatmda, eko ... 
nomide az çok bir rol oynayabilme!{ 
i.ı:;in, hi~ olmazsa yılda 2000 ingiliz lira• 
lık bir gelire ihtiyaç olduğu göz önün· 
de tutulunca, bunu yapabilecek olan ai· · 
lelerin sayısı, 90,000 i geçmemekte ot .. 
cluğu anlaşılır. I 

Gelir nisbetinde ne. kadar yukarı çr•' 
kılırsa, milli gelirde büyilk payı olan • 
larrn sayısı da o de~ece küçülmektedir~ 
Yukarı çıkrlmağa devam edildik!ie, en 
sonra muazzam milyonlar halinde geliri. 
olanların grupuna varılmaktadır. 

lOOO ailede yalnız 4 ailo 
. refah içinde 

90,000 aile esas olarak ele alınacak 
olursa, 1000 Britanya ailesinden yalnız 
4 ailenin refah içinde olduğu görülür. 
Aile yerine, ferd vahid olarak ele ah "' 
nacak olursa, bu vaziyetin görünüşü her 
halde çok daha kötü bir şekil almış olur, 
Çünkü, kalabalığı olan aileler yoksulla .. 
rdadır. Bu durum karşısında ticaret iş ... 
leri yoluna girmekte olduğu, konjük • 
tür'ün yüksek bir noktaya vardığı bir 
anda, Britanya işçisinin hayat standar .. 
dı nasıl bir manzara arzetmektedir? 

Bazı büyük endüstrilerde ve 1bi1has .. 
sa pamuk, yün ve maden ocakları en .. 
düstrisindeki işçi, haftada 50 şilingdcn 

az kazanmaktadır. En çok Kazar.an n:;.k .. 

Jiyl işçisi, 67 şiling ı-ömür ocakıa. ::da 
işçi 43 şiling, tarım işlerinde çalışanlar 

da haftada 32 ~iling kazanmaktadrr. 
Pamuk endüstrisinde çalışanların 

çoğu 30 şilingden az kaazmyor. İşçi ka .. 
dınlar endüstride 27 şiling haftalık alı• 

yorlar ... Evli işsizlere sigorta 50 hafta 
müddetle her hafta 26 şilinğ vermekte~ 

dir. • Bu gündelikler oldukça yüksektir • 
Buna rağmen ingiliz işçilerinin büyük 
bir krsmı yoksul denecek bir hayat sür
mektedirler. Birçok tetkikler netice .. 
sinde, haftada 50 şilingden biraz fazla 
kazandrğr parayı, ingiliz işçisi şu suret• 
le harcamaktadır: • 

Hemen hemen bu paranın ~rıuısr, da .. 
ha do~rusu yüzde 42 si ia.,e~1e, yüzde 
15,2 si ev kirasına, yüzde 7,3 ü odun, kö .. 
mür ve ışığa dUşmektedir. 
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~çzP-oR:U 
.. ekipi ile yapılan ilk kar-

Alman göret alib idik 
şılaşmada 5 2 g ALTINClg:SABAKA: 87 kiloda 

(A A ) Şdırlmize ge· ..:ark M·-tafa ile alman Kalneır Greko 1atanbul, 25 • • -:::.:..; ... rı" _ .. _ _.__ ~ ... 
~-1..-. uaa- m- oiireftiler. Mustafa çok 

len alman güre1 ~ ..1-..ı.. Berlin romen •- k"b" · L... t 
b Taksım ıta_.-ua. • kuvvetli bir atlet olan ra ı ını --.s ır· 

kasını. u ge. c~ ..rlireşçilerı• ı berabe al 
olimpıyadı ıçın wırianan •- makta geçikmedi. Bunan a r -

• d b" takımla yaptılar. maniyi dayandı. . . 
mız en ır 30 da batlandı. Sa· Neti" cede Mustafa ıs dakıka 21 sanı· 

Güreşlere saat ZO. bat-
at 19.30 dan itibaren ıtad dolınayab" tö- yede tufla galib. 'k 

d .. nce kısa ır YEDiNCi MÜSABAKA: Agır sı • 
lamıştı. Güreşler en ° . . Ahmed _ __. 

F d asyon reısı B. !ette türk Ahmedle alman FVfi .. -eı ser· 
ren oldu. e er • "bot · rdü Ah 
Fetgeri bir nutukla misafırlered. Gü- bcat gürettiler. Güref kısa.~ . . • 

• b" buket yer ı. t hemen butırdığı basınını 3 dakika 
geldiniz.,, dedı ve ır . takdim e- me d" 

lk birbirlerıne 19 saniyede tufl& yen L 
reşçiler ha a ve d . alınan neti· T .. k takımı bu gece yapılan muaa· 
dildiler, müsabaka batla 1

' ~r . ld" 
bakaJarda bu suretle S 2 gahb ge ı. 

ceJer şunlardır: KA 56 kilodaD 
BIRtNCl MUSABA .. = 

1 
ben gre· 

küçük Mustafa ile atrnan Şo~ e keti 
. 1 lki rakib hare 

ko-romen güreftı er. bacladılar. 
· b" güreıe ., az ve müteennı ır h reketsiı: 

D k k IP-r uzadıkra nvun •n a 
"ğ" görülüyor. 

olm kta devam e~tı ı kol kapıpnı 
MusUifanın bır kaf~ . dakika 

· B"nncı on 
alman bertıraf ettı. 1 betti ve 

. . K atml'n kav 
berabere bıttı. urayı st fa bir-
stte güreşmeğe ba t~dı. Mu ki~ine bir 

denbire hücuma geçtı ve ~d Şönle· 
burgu takmaya muvaffakb o a:ğı neti
ben ustalıklı bir oyunla u 

ce iz bıraktı. . . Uddet i in-
Alman ti tte güreştıgı m k""p· 

' k Mustafayı 0 

de bir tek kanad takara d Fakat 
rüye gctirmeğe muvaffak ol ~ört da· 
netice yok. Ayakta g~çen '::da a)ınan 
kika da neticesiz geçtı. Son 

sayı hesabile galib. 
61 

kilodan 
tKtNCI MUSABAKA: 

2 
greko 

tiirk Yaşar ile atman şısnJebeD • 

- romen gtirqtUer. tafiyle geçti. 
Birinci devre Yaşarm a bir anı· 

be kayda değer 
'Bununla bera r .• •..&..ilk on da-
nHakiyet ıöstereınedıi;ı ı..- ld 

Jabere AY' 1
• kikanm neticeıi be filrdd. Yukarda 

Kura Yaşarı alta d~ d -•-ana bir 
..rıı • v • U dakika lçın e ._. 
6 .. reıtıgı Ç kilde ken-
fCY yapamadL Arada avnı ıe Ayaktaki 

di müddetini ~·devam etti. 
lrısım sert, fakat oyun•ıı:esabile galib. 

Neticede Ya'8Ur ~:AKA: TUrk Yu
UçONCO M S ter gtıret· 

ıuf Asi nla atman GUldemays Gilr" 
ka ko • romea. 

tiler. Müsaba l(fe A-an üs-y ....... saman z...,., 
~ok sert oldu. ....- ,u.eı olma'Vl'D 
tün afk"ep•ae.tne rağmen. i •yıldı 
.... k . ati yUzfinden yennm • ..s. 
uır aç ıe .... n AB AYCA. 72 s;ı• 

DÖRDttNCtt m uS Viklıe ctiret-
1odaa türk Sad kla alman h ide mü•· 
tiler. Sadık 66 k~lo otd"!" ~eşiyorlar. 
bakayı kabul ettı. Ser~bi • batırdı ve 

Sadık ilk atakla rak ~ için çalıt
enerjik bir tekilde yenme 

Fransa ve olimpiyıul oyunları 
Paris, 25 (A.A.) - Spor musteprı 

B. Leo Lagranj, hukiı~e~e Fr n nın 
Bertin olimpiyadlarına tırak etm i i· 

• bir milyon ve gene Fransanm Bars -. 
: isçilerı tenlikl rıne iştirak eylem~sı 
. . de 600 000 {rank tahsisat verilme a-
ıçın ldif . t. 
ni natık bir kanun projesi te etmıt ır. 

17,... I sve bisildell,;i A vwrıuryada 
Jt b k 25 (A.A.) _ Bir A vuatur-

na urc , b" "k 
kta olan 17 5 İsveçli ısa -

ya turu yap 
letçi b.ıraya gelm terdir. Bunl r n en 

. 16 ve en ya tısı 66 yapndadır. 
gencı 

= Marsilyada deniz işçileri 
grevi bitti 

)lanilya. Z5 (A.A.) - Dün akfam. 
• . ileri anlaşmazlığının sona er· 

denu ışç f vaparlan 
diğini ilin için bütün raııtu 
bir çeyrek saat dUdUk çalmışlardır. 

f kat Orrın' J.,. veniden 
••• a grev bafladı. 
()ran, 25 (A.A.) _Dok iıçiterl greY 

yapmışlardır. 

UY'l•'Ja lıôJiaeler 
t5 (A.A.) _ DUn ak~ cu-

~~eydamnda birçok nümayışler 
mu . ir Ud çarpl1'ft& olınuttur. 
ve Jıı• siiren b . 

• k ....ımaeter tevkif edilmiıtır. 
Bırço s;ı , 

B• Uklerln ifaretlerini 
ır uqımak ya~al. 

(A.A ) _ B. Saten ro'nun 
Parilr 25 • . d" 

talimata tevfikan emnıyet ı-
verd.i~ f esbedilen birliklerin iıaretle· 
rektö • tir 
rini taıımayı yasak etmıf · 

b"" ""k maiaalar açılıyor. So;ari::: (A.A.) _ samaritaine ma· 
hah kapılarım açmııtır. 

i;azalan, bu sa kalan 
ci -•g" azalardan en 90nraya 

Grev -
bunludı. mava başladı. f kat Sadıfnı ka-

Müsabaka ıupuı:. ~ Neticede Sa- = 
tt h!kimiyeti altında bıttl. 
dık puan hesabiyle ıaJib • • 79 kilo-

Sporculara 
Türk Spor kurumu BE$1NCİ MUSABAK~r •r· 

dan türk fbrahiml• ..ı-
best ~~lel' lınaJlı batırdı ve 

fbnı1dnl' 11ernen t d A1rnM çok teh· 
U.tte ~ıfl!J&Ya bas a ı.1U1de kurt ıluyor 1 
UJıe1İ vazivet1f'rden ıüc biyle ga 

Neticede İbrahim •Yı beaa 

• • 
Dergısı 

yakında çıkıyor 

ULUS 

Amerika demokrat 
• • • 

partısmın 

kongresinde 
Filadelfıya, 25 (A.A.) - Namzea O· 

larak yalnız B. Ruzvelt ıle B. üamerın 
gösterilmit bulunması sebebiyle demok
rat kongresinin ikınci gumi heyecansız 
geçmittır. B. Hul, künıuye çıktıgı zaman 
dahi tribunler boş gibi idL 

Seçim programını yazan komite ite 
başlamıştır. Senatör V~gner Vqington
dan, B. Ruzeltle daruıtıktan sonra getir· 
diğj iğreti projeyi komiteye vermiştir. 

Programın dış siyasaya dair olan kıs
mı, milletler cemiyetine ve milletlerarası 
adilet mahkemesine girmeyi btı bütün 
imkansız tutmamakta ise de bazı tecer
rüd tarafdarlannr da tatmin için bundan 
bahsedılmemektedir. 

Nevyork valisi Lehnan, ucretlerle iş 
saatinin halli için ana kanunun değitti
rilmesini göz önünde bulundurmaktadır. 

Amerika it federasyonu ba kanı B. 
Grin, temyiz mahkeme ·n·n her hangi bit' 

k u u, ana kanuna ay 
için iki sulus ek riy t 1 

nunde tutan hır tadil te 

dan sonra ver c 
kınına lehinde olaca ı h m n h 
hakak görulmektedir. 

nmu-

Batı devletleri del elen, programa 

gümlif meselesinin de koaulnıaaını is
temektedirler. 

Amerikan komünisıterinın 
kongreai 

Nevyork, 25 (A.A.) - Amerika ko

münist partisinin dokuzuncu kongresi 
burada toplanmqtır. 

Batkan B. Villiam Foster Franaa'da 
halkçılar cephesinin kazandığı büyük mu
zafferiyeti kutlam § ve Amerikada da 
irticaa, faJİ.zıne ve barba karfı kuvvetli 
bir halkçılar cephe inin i ki frnı iste
miştir. 

100 ve 50 liretlik bank
notlar İ tal yaya 
sokulamıyacak 

Roma, 25 (AA.) - 100 ve 50 liret
lik banknotlar, 30 haziran tarihinden i-

tibaren ne İtalya kırallık topraklanna, 
ne de italyan sômurgel rlne giremiye-

cektir. l'alnız, italyan topraklarına giren 
yokulann yolcu bafma azami 300 liret 
ıw>kmalanDa bin Yardır. Gizlice bu para
lan !talyaya sokmak iatiyenJerin bu pa
ralan müsadere edileceği gibi ıoçlular 
da kararnamede yazılı cezalara çarptın· 
Jacaldardıt. 

Yolcuların mert rinde aı:amt hadden 
fazla olarak balunan paralan sınır ma
kamlanna haber verdikleri takdirde bu 
fazla ınikdar alikah makamlara teslim o
lunacak ve bu paralar İtaly dan çıkqla· 
nnda uhiblerine ade edtl 

Bu akşam Avrupa iatasyonla
rından dinlenebilecek seçme proc
ram: 

Konserler 
20.40 Pariıı l'. T. T. (Scnf.)' 

21.10 Frankfort (Senf.) 
21.45 Droituriç (Monrt) 
21.30 Pra& (Senf. Liazt) 
Z2.0S J.iıksenburg (Eski muzik 

Oda müziği 
19.30 Droituriç (Flut) 
23.20 Lukscnburg (Kfitüor) 
23.20 Droituriç (Org şan) 

Tiyatro, opera 
20 30 Lcipzig (Le Freischutz Weber) 
21.30 Parıa P. T. T. (Komedi Franaez) 
21.35 Po t Parizyen (Varyete).-

Dans müziği 
23.1 S Hılversum II 

23.30 Londra 
24.- Kopenhag 
24.15 Droituriç 

KISA DALGALAR 

Radyo kolonyal 25 m. 23 
18.- Konser 
20.- Konser 
21.30 Op adan nakiı 

Duventrı (19 m. 66) 
18.32 Dans"ng 
20.15 Ork stra 
21.30 Pi k 
22.20 Org ve şan 
23.15 Dansing 

Belgrad ( 49 m. 18) 
21.15 Türkçe konferana 
21.30 Konser 
22.- Türkçe haber acrviai 
23.45 Mildk konf. 
Z4.- Konser 
24.30 Son haberler 

12.30 
19.30 

19.50 
20.30 
20.40 

18-
19.-
19.15 
20.-

Ankara radyosu 
Plak yayımı ve ajana haberleri 
Edebiyat uati llnlanarım rilbi-
ileri: E. Behzat 
Hafif müzik (Plak) 
Ajnas haberleri 
Damı musikisi 

İstanbul radyosu 
Hafif muıilri (Plak) 
Haberler 
Muhtelif plaklaı 
Halk musikisi 

20.30 Stüdyo orkestralrı 
21.30 Son haberler 

Saat 22 den sonra Anadolu ajan· 
amın ıazetclere mahsus havadis 
acrvisi verilecektir. 

Belçika grevi bitiyor mu? 
Brükael, 25 (A.A.) - Parlimentoda 

kabine beyanname•inin okunmaundan 
10nra it bakam B. Delattr, üç kanun pro

jesi venniftir. Bu projelerde 40 saatlik 
haftanın ücretli izin günlerinin ve üc

varıcma. ıs (A.A.) - senaaıo, cu
mur reisine-fevkaUde ulibiyetler vetta' 
kanunu ittifaktan bir rey nobaiyle ka
bul etmqdr. 

Varp.a. 25 (A.A.) -Senatonun ceı 
ce cel9eSİ!dn eonunda bir takma hldiac
ler O~UftUr. Bu celaede tatil müddetin· 
de hüküm'ttc tam •lihiyetler nrilmit· 
tir. .lluhafazakir senatör Preaa Rackı· 
Yil, hükümetin giıdmekte oldala malt 
siyuanm bit' enflasyon ile nedcıelenip ne
ticelenemıycceeini sorması üzerine fı

nans bakanı B. K.viatkovski, muhafaı:a· 
karl r n buine kaçakçılıiı yapmakta ol
makla itham eylemek ıureti,te. cevab 
vemıiştır. Senatör B. Bayman Jaresld 
.ormut oldufu bir sualden 80Dl'a tribün 
den inerken batbakan kendisini, devle
tin m~raatJerine aykırı ekonomik bo.ı 
gunculuk yapmakta olduiunu .a,Jiy re 
muahe e enıu,dr. 

lnwili:ı lcabinesinin ıoplanıuı 
Londra 25 (A.A.) - Kabine bu 18 

saat 1 1 de topla1UDJft • 

Kısa Dış Haberler 
\ unani tanın Aı..-,.,. 

...... tiitiinler 
Komt111DU Yananiatanın aahte 

yı da AJmanyaya sattığı tGdia 
arı son yı11arda artmaktadır. 
1931 dl 8,585,348 kilo 
1932 ., 11.910,449 
1933 •• 14,392,611 
ı 934 ., 15,306,227 " 
1935 22,405.242 .. 

odern ltçl nim 
Baldad ,ehriniıı dolu tarafıada ya 

kmda 350 tane modern iıçl m yapılmao 
una baflanacaktır. 

Fınt üzerine kurulacak köpril. 
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Bozcaada Şarbaylığından: 
1 - 27900 lira keşifli içmesu yolları in~aatı kapalı zarf usuliyle 

eksiltmeye konulmuştur • 
2 - Eksiltme 16 - 7 • 936 perşembe günü saat 16 da Bozcaada be

lediyesinde Daimi Encümende yapılacaktır. 
3 - Taliplerin, kanunen aranması icabeden vesaikle beraber •bu 

gibi işlerde çalışmış ve muvaffakiyetle bitirmiş olduklarına dair res
mi evrakı haiz bulunmaları lazımdır. 

4 - Teklif mektupları 16 • 7 - 936 perşembe günü saat ıs den ev
vel Bozcaada Şarbayhğma verilmiş bulunacaktlr. 

5 - Muvakkat teminat akçesi 2092 lira 50 kuruştur. 
6 - Şartname ve projeler 150 kuruş bedelle Bozcaada Belediye· 

sinden satılır. Taliplerin adreslerine posta ile tediyeli şartlı gönde-
rilir. (3413) 1-2644 

İstanbul Cumuriyet 
Müddeiumumiliğinden : 

İstanbul Ceza ve tevkif evleri için 31-5-937 akşamına kadar satın 
alınacak 440400 kilo birinci nevi ekmeğin 16-7-936 gününde kapalı 
zarf usuliyle yapılan eksiltmesinde teklif edilen fiat uygun görül· 
mediğinden bu mikdar ekmek yeniden kapalı zarf usuliyle eksilt
meye konulmuştur. Muhammen bedel 49545 liradır. Muvakkat temi· 
nat 3716 liradır. İstekliler şartnameyi tatil zamanlarından maada 
her gün İstanbul Müddeiumumiliği Levazım dairesinde görebilirler. 
Eksiltme 6-7-936 pazartesi günü saat 15 te lstanbulda Yeni Posta
hane binasında İstanbul C. Müddeiumumiliği levazım dairesinde 
yapılacaktır. Eksiltmeye gireceklerin zarflarını eksiltme saatından 
bir saat evveline kadar İstanbul Adliye levazım dairesinde toplana· 
cak komisyon Riyasetine No. lu makbuz mukabili bizzat vermeleri 
ve yahut dış zarfı mühür mumu ile kapatrlmış ve ismile açıkadre
sinin ve hangi işe aid olduğ-unun yazılması şartile aynı saate kadar 
iadeli teahhütlü olmak üzere mektupla göndermeleri ilan olunur. 

(3423) 1--2600 

Belediye Reisliğinden : 
Şimendifer yolile Çankaya arasındaki saha dahilinde bulunan 

bütün yollarda 1 temmuz 936 tarihinden itibaren araba ile toprak 
nakli yasak edilmiştir. Toprak yalnız kamyonla nakil olunacaktlr. 
Aksini yapanlar cezalandırılacaklardır. (1410) l-25Sl 

Kiralık apartıman dairesi 
Emlak ve Eytam Banl{asından: 
Işıklar caddesinde kain Bankamıza ait Turhan apartımanmda 

Elektrik, su havagazı tesisatını havi beş oda bir matbah bir hali bir 
banyo ve bir koridordan ibaret beş numaralı daire açık artırma ile 
kiraya verilecektir. 

İhalesi 30. 6. 1936 salı günü saat onbirde yapılacaktır. İstekli 
olanların ihale gününe kadar yüz lira depozito parasiyle birlikte 
Bankamız Muamelat Müdürlüğüne ve daireyi görmek istiyenlerin 
de Apartıman kapıcısına müracaatları. (1366) 1-2464 

inşaat Usta Oliulu 
Direktörlüğünden : 

Cinsi ve Mikdarı Muhammen B. Tutan Muvakkat teminat 
mahiyeti M3 Lira L. Lira kuruş 

Cıralı Y.ereste 45 M 3 46 M 3 2070 155 25 
(kalas, kadron. tah-
ta, direk, kirişlik 
karışık halde) 
Demir çubuk 
(28 sm. ile 6 sm. 
kutur arasında) 9 Ton 110 ton 990 74 25 ~ 

Cakıl (üç sm. den 3 K. 3 
büyük olmıyacak) 100 m 250 m 2SO 18 75 
Cimt:nto (yunus 

l02 marka) 800 torba 170 K. 1360 00 
L. 

Kireç (sönmemi~) 18 Ton 18 tonu 324 24 30 
1. - Yukarda cinsi, mahiyeti miktarı ile muhamm.!n fiatlarr ve 

teminat akçeleri yazrlı beş kalem malzeme ayrı ayrı olarak açık ek
sil tnıe usuliyle sartnamelerine tcvfikcın taliplerine ihale edilecektir. 

2. - fhale 2 temmuz perşembe günü saat 16 da Ankarada okul
lar sa~ısmanlığmdc:. toplanacak olan artırma ve eksiltme komisyo
nu tarafından vaoılacaktır. 

3. - lsteklile~in ihale gününden evel teminat akçelerini okullar 
sağrsmanlığı veznesine yatırmaları lazımdır. 

4. - Bu \:eş kalem malzemeye ait sartnameler okuldadır. Talip-
1ere parasız olarak verilir. (1367) 1-2484 

J(ilis Bele~iye Reisliğinden: 
1 - Kiliı:;te yapılacak elektrik tesisatında direk olarak kullanıl

mak ü:1.ere muhtelif eb'atta beheri 9 metre uzunluğundd 507 parç__a.ı]a 
91055 kilo ağırlığında potrel demiri alınacaktır. 

2 - Eksiltme ve ihale kapalı zarf usuliledir. 
3 - Muvakkat teminat beşyüz liradır. 
4 - İsteklilere şartname ve mukavele müsveö<lesi parasJz olarak 

gönderilir. 
5 - Talip olanların bu demiri Kiliscle teslim etmek sartile fiat 

teklif etmeleri lazımdır. · 
6 - İhale 1.7.1936 carşamha günü saat 15 de Belediye Encümeni 

huzurunda yapılacaktır. 
7 - Taliplerin ihale saatine kadar teklif mektuplarını Belediye 

Reisliğine tevdi etmeleri !?arttır. (3342) l-25S5 
~~-:Y.~"" ... ~~~~"""""'"""''"'""~""""'"'""~~~-$ 

~ l(an davası - 1\le<_:lıul l{uvvet ~: ' ~ l..V"~"'""""'"' "' """"'"":Y.'"':.l"""'""""~'"'""'""""'"'""'""•"":.:"':.;"",~~~~ 
İnhisarlar Umum 1\ılüdürlüğiindt'n : 

1 - İdaremizin Sıvas dahilinde kain Çakrı Tuzlasında yaptıra
cağı 17278 lira keşif bedelli tabahhur abdam, göl ve kanaldan mü
teşekkil tuzla tesisatı kapalı zarf usulile eksiltmeye konulmuştur. 

2 - Proje, keşif, fenni şartnamelerle mukavele projesi ve müna
kasa şartnamesinden mürekkep münakasa evrakı 86 kurus mukabi
linde İnhisarlar Tuz Fen şubesinden alınabilir. 

3 - Eksiltme üç temmuz cuma günü saat 11 de Kabatasta İnhi
sarlar Levazım ve Mübayaa Şubesindeki Alım Satım K ornisyonun
da yapılacaktır. 

4 -- Muvakkat teminat mikdarı 1295 lira 8S kuruştur. 
5 - İsteklilerin eksiltme gününden en az 4 gün evvel İnhisarlar 

ıieuz Fen Subesine gelerek istenilen vesaikin ibrazile fenni ehliyet 
k ı ... ~ aJn.aları l;\z ımdır. 

sa 6 - Bu fneni ehliyet vesikası ile sair kanuni vesikaları havi ka
palı .za. flar .ihale günil saat tam 10 na kadar Kabataşta ismi geçen 
komısyon reısliğine makbuz mukahilinde verecektir. {3330) 1-2S39 

~LU! 

ANKARA İCRA DAİRESİ GAYRİ MENKUL SATIŞ ME- ı 
MURLUGUNDAN: 

Mahcuz olup satılmasına karar verilen aşağıda cins ve evsafı ya
zılı gayri menkul açık artırma ile satılmak üzere satışa çıkarılmıştır: 

Tapu Tapu Mikdarı Hisse Muhammen 
Cinsi 
Mera 

tarihi No. Mevkii dönüm mikdarr kıymeti 

5/ 102 Alaca altı 500 nısıf hisse-
maa çakır- si beş hisse ( 400Q) 
lar çiftliği itibariyle bir 

hissesi 

suru farla 43/103 " 
~00 .. 1560 

Kıraç tarla 43/104 .. ooo ,. 1000 
Çayır .. 43/105 5 , . 250 
Çiftlik ebniyesi 43/106 " 2 300 
Değirmen 43/107 2 500 
Söğütlük 43/108 ,. 1 " 

300 
Ebniye arazisi 43/109 " 

s " 
80 

Ağıl yeri 43/ 110 " 
2 ., 10 

Evsafı 
Ahşap ve bir kattan ibaret bir 
oda bir mutbah vardır. Bir taşlı 
ve hali faaliyette su değirmeni 
irili ufaklı bin kadar kavak var
dır. İki yüz kadar söğüt vardır. 

3 - SahŞ, pe~in para ile olmak üzere 27-7-936 tarihine müsadif 
pazartesi saat 14-16 ya kadar icra dairesi gayri menkul satış me
murluğunda yapılacaktır. 

4 - Talipler takdir edilmiş olan yukardaki muhammen kıyme
tin hisse nisbeti üzerinden yüzde 75 i nispetinde pey akçesi veya 
milli bir banka teminat mektubu ile kanunen teminat olarak kabul 
edilen hazine tahvilleri getireceklerdir. 

5 - Satış günü artırma bedeli takdir edilen kıymetin yüzde 
75 ini bulduktan. ve üç defa nida ettirildikten sonra mezkar günün 
16 ıncı saatinde en çok artıran talibine ihale olunacaktır. 

6 - İsbu tarihteki artırmada teklif edilen bedel muhammen kıy
metin yüzde 7S ini bulmadığı takdirde 11-8-936 tarihine müsadif sa
lı saat 14-16 ya kadar yapılacak ikinci artırmada en çok artırana iha
le olunacaktır. 

7 -- Birinci ve ikinci artırmalarda ihale bedeli ihaleyi müteakip 
verilmediği takdirde üzerine ihale edilenin talebile ihale tarihinden 
itibaren kendisine bedeli haleyi teslimi vezne eylemesi için yedi 
gün kadar mehil verilecektir. İşbu müddet zarfında ihale bedeli 
yatırılmadrğı takdirde ihale bozulacak ve bu talepten evvel en. yük
sek teklifte bulunan talibe teklifi veçhile almağa razı olup olmadığı 
sorulduktan sonra teklifi veçhile almağa razı ise ihale farkı birinci 
talipten tahsil edilmek üzere bu talibe ihale edilecektir. Teklifi veç
hile almağa razı olmazsa gayri menkul yeniden on beş günlük ikin
ci artırmaya çıkarrlacak en çok artıran talibine ihale edilecektir. 

8 - Her iki artırmada gayri menkul talibine ihale edildikte tapu 
harcı ile dellaliye resmi müşteriye ve ihale tarihine kadar olan mü
terakim vergi ve resim ise borçluya aittir. 

9 - Borçlu ve alacaklılarla diğer alakadarların bu gayri menkul 
üzerindeki haklarını ve hususile faiz ve masrafa dair olan iddiaları
m evrakı müspiteleriyle 20 gün içinde dairemize bildirmeleri lazım
dır. Aksi halde hakları tapu sicillile sabit olmadıkça satış bedelini 
payla~tırılmasından hariç tutulacaklardır. 

10 - Artırmaya iştirak edecekler 1-7-936 tarihinde 934/1S8 nu· 
mara ile dairemizdeki yerinde herkese açık bulundurulan şartname~ 
mizi okuyabilirler. 1--2668 

Kapalı zarf usuliyle eksiltme ilanı 

l( ütahya Lisesi Müdürlüğü.nelen: 
1 - Eksiltmeye konulan iş - Kütahya Merkezinde mevcut yanık 

lise binasrnrn inşaatıdır. Bu inşaat mezkur binanın 45002 liralık be
del keşfinden şimdilik hulasai keşif mucibince 29968 liralı~ından 
ibarettir. 

2 - Bu işe ait şartnameler ve evrak şunlardır. 
Eksiltme sartnamesi 
Mukavele "projesi 
Nafıa işleri şeraiti umumiyesi ''Nafıa dairesinde mevcuttur. 
Hususi şartname 
Keşif hulasası cetveli 
Projeler. 

!stiyenler bu şı:ırtname ve evrakı 1,5 lira bedel mukabilinde Vilayet 
Nafıa Müdürlüğünden alabilirler. 

3 - Eksiltme 13-6-936 tarihinden bil itibar 23 gün müddetle 
6 temmuz 936 pazartesi günü saat ıs de Kütahyada Lise Müdürlü
ğünün dairesinde yapılacaktır. 

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

5 - İstekliler münakasa gününden 8 gün evel Nafıa Vekaletin
den alacağı ehliyeti fenniye vesikasının Vilayet Nafıa Müdürlüğü
ne göstermeğe mecburdur. 

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

(3364) 1-2583 

Evliııf Umıım Müdürlüğünden : 
Ankarada birkaç camiin açık olan İmamet ve hitabet, müezzin 

ve kayyımlık cihetleri için haziranın yirmi dokuıuncu pazartesi 
günü saat ikide müftülük dairesinde müsabaka imtihanı icra edile
ceğinden talip olanların istida ile Evkaf umum Müdürlüğüne mü· 
racaat eylemeleri ilan olunur. (lb54) 1-2611 

Hali Tasfiyede 

Lö FENil(S Dö ViEN 
HAYAT SlGORT A ŞlRKETl 

Türkiye acentalı ğı tasfiye Heyetinden : 
ÜÇÜNCÜ !LAN 

Merkezi Viyanada bulunan Lö Feniks dö Yiyen Hayat Si
gorta şirketinin Türkiye acentahğı muamelatının tasfiyesine 
İstanbul Asliye mahkemesi İkinci Ticaret Dair"'since karar 
veri lmistir. 

Mezkur acentalıkta sigortalı veya her ne suretle olursa ol
sun alacaklı sıfatile matlUp idcliasmda bıılunanların ticaret ka
mınunun 445 inci maddesine tevfikan bir sene zarfında tatil 
günlerinden maada her gün me5ai saatlerinde İstanbulda Ka
raköyde Voyvoda caddesinde Minerva hamının ikinci katında 
Tasfiye heyetine bizzat veya teahhütlü mektupla müracaat e
de;~k iddialarını kaydettirmeleri icab eder. Bizzat müracaat e
deceklerin vesikalarını birlikte getirmeleri ve yazı ile müra
caatta bulunacakların da ellerindeki vesikaların tarih ve nu-
maralarını bildirmeleri lazımdır. 1-2457 

26 HAZIRAN 1936 CUMA 

Ankara Ticaret ve Sanayi Oda ·1 

Sicilli Ticaret Bürosundan : 
Sicilli ticaretin 292 numarasından müseccel bulunan Keçiburlu 

kükürtleri türk anonim şirketinin son vaziyete göre imzaya seiahi
yettar olan zatlarin isimlerini havi sirkülerin tescili 22. Haziran. 
936 gün ve 243 sayılı beyanname ile tel ep edilmekle Burdur note
ri ile Ankara ikinci noterinden musaddak iki adet sirkülerde ya
zılı tatbik imzalarmın dairede mah'fuz vesaike müsteniden 23.6.936 
tarihinde tescil edilmiş olduğu ilan olunur. 1-2673 

Ankara Barosu Başl~ap.lığından : 
Baromuz umumi heyetinin senelik toplantısı 4/ Temmuz/ 936 

cumartesi günü saat 1 O da baro odasında yapılacağından baromuz
da kayıtlı avukatların o g:.in ve saatte baro odasına gelmeleri duyu
rulur. 

Görüşülecel{ işler : 
1 -- İnzibat meclisi raporu. 
2 -- 935 senesi hesaplarının tetkiki, hesap müfettişlerinin ra. 

poru ve inzibat meclisinin ibrası. 
3 - 936 senesi bildcesinin tasdiki. 
4 - Gelecek sene hesap müfettişlerinin seçimi. 

1-2667 

Anliara Birinci Mıntal{a Tapu 
Sicil l\iuhaf ızlığından : 

Yukarı Öveç yatağı mevkiinde kain umum 5049 ve 121 husus 
sayı ile Abus oğlu Kilima zevcesi Sofi adına verğide kayıtlı olug 
metruken hazineye kalan bir parça bağın maliyece bilmüzayede 
yüzbaşı Refika ihale edilmiş olduğundan bahsile bu yerin mumai
leyhin vefatına binaen veresesi adına tescili defterda'\"lıgın 22 6/936 
gün ve 3688 sayılı yazısiyle istenilmiştir. Bu yerin tapu da kaydı 
bulunmadığından mülkiyetinin tahkiki için 1 i, 7 936 cuma günü sa
at onda mahalline memur gönderileceğinden sözü geçen bu yerde 
benim 'hakkım var diyenlerin ellerindeki belgelerle birlikte Ankara 
birinci mıntaka tapu sicil muhafızlığına ve yahut yerine varacak 
memura baş vurmalarr bildirilir. (1488) l-2n65 

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

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

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

Derince de sekiz yüz elli bir lira on üç 
kuruş 

Muvakkat temi'1ııt; Tütün çifliginde bin yetmiş sekiz lira 
altmış kuruş 

Arslaı. Beyde: Beşyüz altmış yedi lira 
seksen üç kuruş 

İsteklilerin ticaret odasına kayıtlı bul unması ve bu gibi işlerJ 
yapmış bulunduğuna dair resmi vesaik ibraz etmesi ve matbu nu· 
m unesine göre tanzim edilecek beyannameyi doldurarak ihale gü
nünden en az sekiz gün evvel ibraz ile fenni ehliyet vesika almış 
olması lazımdır. 1--2672 

Ank.ara Huliul{ Fali iiltesi 
Direlitörlüğündcn ~ 

Ankara Hukuk fakültesi okuyucuları çamaşırlarının yıkanması 
eksiltmeye konmuştur .Tahmini tutarı 2210 liradır. Muvakkat temi
nat 165 lira 75 kuruştur. İsteklilerin 27.6.936 cumartesi günü saat 
11,30 da eksiltmeye gelmeleri. (1392) 1-2528 

Ank.ara Nümune Hastanesi 
Baştallibliğinch·n : 

Hastane müstahdemini için yaptmlmasma ihtiyaç hasıl olan 49 
adet elbise dolabı 13 Haziran 936 tarihinden 29 Haziran 936 tarihine 
kadar 15 gün müddetle açık eksiltmeye konulmuştur. Talip olanlar 
e~.saf ve şeraiti?i hastane ba§ tabibliğinden öğrenerek eksiltme gü
nu olan 29 Hazıran 936 pazartesi günü saat 14 de teminatlarile bir
likte hastaneye müracaatları ilan olunur. 
. _Dikka~: Te~inat p~:a._olarak alınmıyacağrndan para yatırmak 
ıstıyenlerın .eksıltme gununden bir gün evvel müracaat ederek pa
ralarını malıye veznesine yatırarak makbuz almaları lazımdır. 

-~:--:::--:::-""::'."".~------ ( 1380) 1-2514 

Evl<-af Umum l\Iüdürlüğündeı~ 
Ak başta bakırcılar arasında 21 numaralı vakıf dükkanın teslim 

gününden 31 Mayıs 937 ye kadar kirası 20 Haziran 936 gününden 
itibaren on gün müddetle açık artırmaya konulmustur. İhale 30 Ha
ziran 936 salı günü yapılacaktır. İsteklilerin Evkaf Varidat Müdür· 
lüğüne müracaatları. ( 1435) 1-2598 

Anl{ara Valiliğinden : 
Etimesut nahiyesi nümune dispanserinin 1 Temmuz 1935 d:ın 

30/Mayıs/1937 ye kadar bir yıllık et, ekmek. kuru erzak ve kıslık 
ve yazlık sebzeleri e::siltmiye çıkarılmrştır. İsteklilerin 4/7;936 
cu~artesi günü saat ı 1 de Sıhat müdürlüğü dairesinde satmalma 
komisyonuna gelmeleri ve şartnameyi görmek istiyenlerin de her 
~iin Srh::ıt mii<liirlii<Yü k::ılemine miirar.aatları (1320) 1-2413 

1J1mmsttlM\l!f'WZWUR&iS\twt1M•m~ 

T iirk 1-lava [{urumu 

RüYül( PiYANGOSU 
Simdiye kadar binlerce kişiyi zen gin etmiştir 

3 üncü keşide 11 Temn1Llz 936 dadır. 

BÜYÜK İI(RAMİYE 50.0 00 liradır. 

Ayrıca: 20.000, 12.000, 10.000 liralık ikraıniyo.lerlc 

"20.000" liralık bir mükafat vardır .• 
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2400 3000 a 240 Pata ter 
200 soo 22 • Salça 
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Ankara Hukuk l'akilltal 1eyl okuyucuları için 
hine bc1ar alınacak o1an yukarda cinai ri 
tahmini fiyatı ile tatarı ve muvakbt 
uaulile mUnaa..,_ " 
lstekBJerin 27-M38 
Jeri. (1S83) 

' -
inhisarlar Umum Mtidürlüğünden • 

1 
- ldare~in Gönende yaptuacatı ıss72 lira 55 1aı 

bedeW idare bınaaı kapalı zarf uaulile elailtm k fut b H 
2 - Ebiltme kı 78 1aı eye onulmuttu 

lnpat Şubeıinde~nabilir. ruı mukabilinde lstanbulda lala~tar 
3 - Ekııltme, 4-7-936 cumarte • "JJ.A 

batqta İnhıaarlar Levazım Şubeıi~~ ~· A saat 11 de lstan'h.&lda Ka .. 
da yapılacaktır. e 1 ım ve satım Komia)'On 

4 - Muvakkat teminat 1167 94 l" d 5 1 t kl"l . . ıra ır. - s e ı er ıhaleden en az ü .. 
besine gelerek en az bu bUyüklüJe ~n eyvel 
mış olduklarını ve diplom ı . bır Wna\7.._.~ 
~ste · 'k · mımar 
6" rır vesaı ıbrazile ehliyet 
rakını istiyebilirler. 

. 6- Kapalı 
mısyon..Hal.Ullllilıl 



cn:us ~O HAZıR 

FOTOGRAF FiLM, CAM, KAGIDINI bizdenalabilirsiniz, 

AMA TöR tŞl.ERt ucuz ve temiz yapılır_ Halil Naci Mıhcıoğlu; Ankara Tel. 1230 
Birinci marka 

Ankara Valiliğinden : 
Ankara Doğum ve çocuk bakım evinin 1936 mali bir yıllık ihti-

yacı olan a,ağıda cins ve miktarları ve muhammen fi atları yazılı 
mevaddın evsafları şartnamesinde yazılı olup on beş gün müddetle 
açık eksiltmeye konulacağından 1936 temmuzunun on üçüncü pazar· 
tesi günü ihalesi yapılacaktır. isteklilerin artırma eksiltme ve ihale 
kanununun 2 inci ve 3 üncü maddelerinde yazılı şeraiti haiz olanla-
rın prtnamelerini görmek üzere her gan öğleden evci İşıklar cııdde-
sinde Do~um ve çocuk bakım evi Baştabit:>liğine ve ihale günü de 
saat on beşten evel % 7 5 teminatı muvakkate olarak bankaların ve· 
recekleri muvakkat teminat mektuolarından f.>"avri olan nakit veya 
nakit mahivetinde bulunan evrakın Ankara de"terdarlık v "'nf"sine 
yatırılmıs bulunacaltlardır. İsteklilerin vukarda va?.Ilı ihale vünü 
müessesede teşkil ohın::ıır"lk artırma eksiltme komisvonuna müraca-
atları ilan olunur. ( 1474) . 

Tahmin JVl'1ktan Ml'\•:ıkkat teminatı% 7/ S 
tııt:ırr 

Cinsi Fiah Kilo 1 ir., K. J ;t',. l<. 
Sadeyağı ~ı; .ı'O(I 340 2ı; so 
Pirinç ..,,, 

171'11) 3'"'1 2ı; ı:o 

Çav 5fll) 1 ı; flll r;. no 
Sabun 40 6(l(I zııo 1" no 
Mercimek l"i ı;o 00'7 '\O {l ,;o 
$ehrive 2~ 100 20 'l '\O 
İrmik 23 ~o 1~ 40 1 AO 
Biaküvit 70 60 4? ? ?O 
Gazyaf!r ,v" tenekesi 16 7f> RO ı 1 ı::o 

Zevtinvatı 60 ı ı::o 9n 6 75 
Mak ma 27 1 "0 41l c;o 4 05 
Nolaut 20 25 ı:: 00 o 40 
Kuru aovan 10 500 50 3 H 
Kuru f asnlv• 20 100 20 1 ~o 

Pirine unu 25 60 15 1 13 
Kuru kayısı 60 75 45 3 '10 
Salca 25 ~f) 50 50 o Qlj 

Soda 10 2~0 21i 1 R7 
Kuru bamya 100 20 20 1 c;o 
Un 14 25 3 50 o 30 

119 80 
Süt 15 31i00 525 3q 40 
Y'ogurt 30 l!iOO 4ı::o 3~ 75 
Koyım eti 50 4000 2000 l 'iO 00 
1 bıci ekmek 12 7000 875 132 llO 
Tan fasulya 25 400 100 7 50 
Bakla taze 30 300 90 6 75 
Kabak 15 350 52 50 4 00 
Dolmahk biber 20 300 60 4 c;o 
Kırmızı domates 30 300 90 6 75 
Taze bamya 30 200 60 4 so - -34 00 
Patlıcan 20 400 80 6 00 
lnginar adedi 12 3ı::o adet 42 3 20 
Semizotu 15 350 52 50 4 00 
Patates 6 900 54 00 4 10 
Bezelye 20 100 20 00 l 50 
Kame bahar 12 2c;o 30 00 2 25 
Pırasa 7 350 24 so l 80 
Lahana 7 350 24 50 l RO 
Kereviz 15 250 37 50 2 RS 
tspanak 10 350 35 00 2 65 
Yerelmasr 8 150 12 00 o 95 -65 10 
.Keıilmit odun (meşe) 2 15000 300 22 50 

1-2664 

Açık eksiltme ile alınacak (35) ton Mazot 

Sıhhat ve İçtimui Muavenet Vekalet· 
ANKARA MINTAKASI SITMA 

MÜCADELE RElSLlGINDEN: 
1 - Anura Sıtma miitadele mıntakası için muhammen bedeli 

( 4550) lira olan ve evsafı prtnamede yazılı bulunan on beşer kilo· 
luk tenekeler içinde (35) Ton Mazot açık eksiltme ile alınacaktır. 
İbatesi Temmuzun yedinci salı günü saat on üçte Ankara Sıtma mü· 
cadele Rivaaeti binasında yapılacaktır. 

2 - Muvakkat teminat akçesi yilzde (7.5) olup taliplerin ihale 
qatından bir saat eneJine kadar teminat akcelerini veya ban· 
b mektuplarmı uygun s11rette Sıtma mücadelesi Muhasipliğine ver
meleri Jhrmdır. 

3 - Alınacak mazotun tartnamesini görmek ve anlamak kin An· 
kara mıntakuı Sıtma mücadele reiıtivine müracat edilmeliıUr. 

------(1444) 1-2599 

Ankara Vilayetinden : 
1 - Viliyet çiftçilerine dağıtılmak üzere satın alınacak 210 

tane up arabasının 6-7·936 pazartesi günü saat 15 de kapah zarf u
ıulile ekıiltmesi yapılacaktır. 

2 - Arabaların tutarı 14700 liradır. 
3 - Şartnamesi Ankara, İstanbul, Eskişehir ve Bursa ziraat 

direktörlüklerinde görülebilir. 
4 - İsteklilerin arsbaların %7,5 tutarı olan banka mektubu ve· 

ya hususi muhasebe direktörlüğü veznesine yatırılmış makbuz ve 
teklif mektuptarile birlikte eksiltme günü saat 14 de vilivet dai· 
mi encümenine gelmeleri. (1411) 1-2596 

Ankara Valiliiinrl~n: 
1 - Muhammen bedeli ( 4975) liradan ibaret bin teneke benzin 

ile 500 kilo mobiloil B. B. ya~ı açık ekailtmiye konulmuştur. 
2 - Eksiltme 29 Hazfran/936 tarihine rastlıyan pazartesi günü 

saat 15 de Ankara vilayeti daimi encümeninde yapılacaktır. 
3 - İıteklilerin 733 lira 12 kuru,tuk teminat ve Ticaret odası 

vesikasiyle birlikte 29/Haziran 936 da viliyet daimt encümenine 
gelmeleri. 

4 - İstekliler benzin evsafına ait şartnameyi viliyet nafıa mü· 
~firHlifinde ~özden geçirebilirler. (1308) 1-2382 

İstanbul Oni~ersitesi 

Kiralık 
Bir alman ailesi yanınaa 6tr 

Bay için mobilyah bir oda kira
Irktır. Yenişehir post restant K. 
M. e yazılması. 1-2628 -----
Satılık arsalar 
Yenişehirde Atatürk bulva. 

nnda eskı Sıhhat yurdu bitişi

ğinde ve Selanik caddesınde Ma· 
liye şuhes~ karşısında. 

Telefon 2123 e müracaat. 

1\levv:. tuzu 

En hoş ıney,ra tuzudur. 
bazı defeder. Mide, bağırsak, ka· 
raciğerden mütevellit rah.::ıtsız-
1ıklan önler. Hazmı kola) la~tırır. 

lngiliıı: Karıı>.uk eczanesi 
Beyoğlu İstanbul 

Fotograf çılara ve 
Amatörlere 

Büyük Fırsat 
Pek az kullanılmış 

"Ernon,. 6. 8 f: 240 objektifli 
büyük bir a~randisman makinesi-
te. bir "Zeiss-Tessar,, 1: 2. 7 f: 
165 objektifli 9x12 Refleks el 
makinesi (çantası ile) acele sntr
hktır. Ulus ilan memurluğuna mil· 
racaat edilmesi Telefon: 1064. 

Satılık ar~a 
Yenişehir Meşrutiyet cadde· 

sinde birisi 423 diğeri 495 met· 
relik iki arsa acele satılıktır. İs
teklilerin 1888 No. telefon etme· 
teri. 1- 2649 

Hurda Demir 
Pazarlıkta bir mikdar hurda 

demir satılacaktır. Ulus gazetesi 
idaresinde ilin memurunun görül· 
mesi. Telefon: 1064 

M. M. VEKALETİ 
S. A. KOMİSYONU 

İLANLARI 

BİLİT 

1 - Muhtelif yerlerde yer al· 
tı benzin tankı yaptırılacaktır. 

2 - Bu işlerle meşgul olan 
firmalar M. M. V L Hava müste • 
şarlrğı inşaat şubesine müraca· 
at ederek fenni mallımat aldıktan 
sonra hiç bir teahhüdü tazom • 
mun etmemek şartiyle proje ve 
tekliflerini temmuz 936 sonuna 
kadar mezkur şubeye vermeleri. 

(1407) l-?.63~ 

BtLIT 

Teanel kuyusu: M. M. V. Bi· 
nası temellerinde çıkan suyun 
etüdü için pazarlıkla kuyu açtı· 
rılacaktır. Keşif tutarı 186 lira 11 
kuruştur. İhalesi: 29 • 6 - 936 
pazartesi günü saat 11 de.:iir. 

İlk teminatı 14 kuruştur. Bu· 
na göre istekliler M. M. V. satın 
alma komisyonuna gelmeleri. 

(1405) 1-2637 

ASKERi FABRiKALAR UMUM MODORLOCO 
SATIN ALMA KOM~YONU iLANLARI 

1750 TON LAVAMARİN 
KÖMÜRÜ 

Tahmin edilen bedeli (22750) 
lira olan yukarıda miktarı ve cin
si yazıh malzeme Askeri Fabri
kalar umum müdUrlügü satın al
ma komisyonunca 23 temmuz 936 
tarilıinde perşembe ~tinü saat 16 
da kanalı zarf ile ihale edilecek· 
tir. Şartname parasız o'arak ko
misvondan verilir. Talpilerin mu 
vakkat teminat olan ( l 70ö) lira 
(25) kurusu havi teklif mektup
larını mezkur günde saat 15 e ka
dıtr komisyona vermeleri ve ken
dilerinin de 2400 numaralı ka
nunun 2 ve 3 maddelerindeki ve
saikle mezkfır giin ve saatte ko
misyona müracaatlarr. (1447) 

1-2656 

1255 TON KRİPLE KÖMÜRÜ 
Tahmin edilen bedeli (17570) 

lira olan yukarrda miktarı ve cin
si yazılı malzeme Askeri Fabri
kalar umum madiırlügü satın al
ma komisyonunca 21 temmuz 936 
tarihinde salı günü saat 15 de ka
palı zarf ile ihale edilecektir. 
Şartname parasız olarak komis
yondan verilir. Taliplerin muvak 
kat teminat olan (1317) lira(75) 
kurusu havi teklif mektunlarını 
mezkur günde saat 14 de kadar 
komisvona vermeleri ve kendile
rinin de 2490 numaralı kanunun 
2 ve 3 maddelerindeki vesaikle 
mezkur P.:lin ve saatte komisvona 
müracaatları. (1446) 1-2655 

500 KİLO CAM TOZU 1000 
KİLO KLOR AT DÖPOT AS 

Tahmin edilen bedeli (1550) 
lira olan yukarıda mıktan ve 
cinsi yazılı malzeme Askeri Fab
rikalar umum müdürlüğü satın 
alma komisyonunca 15 temmuz 
936 tarihinde çarşamba günü sa
at 14 de açık eksiltme ile ihale 
edilecektir. Şartname par::sız ola
rak komisyondan verilir.: Talip· 
l rin muvakkat teminatı olan 
(116) lira (25) kuruf ve 2490 
numaulı kanunun 2 ve 3 matlde
lerindeki veaaikte mezkur gün ve 
saatte komiıyona müracaatları. 
(1470) 1-2662 

14850 TON LAV AMARIN 
KÖMORO 

Tahmin edilen bedeli ( 193050) 
lira olan yukarıda miktarı ve cin
si yazrh malzeme Askeri Fabri
kalar umum müdürlüğü satın at
ma komisyonunca 23 temmuz 936 
tarihinde perfembe günü saat 15 
de kapalı zarf ile ihale edilecek
tir. Şartname (dokuz) lira (66) 
kuruş mukabilinde komisyondan 
verilir. Taliplerin muvakkat te
minat olan {10902) lira ( 50) kuru-

: şu havi teklif mektuplarını mezkuı 

l 
günde saat 14 e kadar komisyona 
verme1eri ve kendilerinin de 2490 
numaralı kanunun 2 ve 3 mad
delerindeki vesaikle mezkur gün 
ve saatte komisyona müracaatla 
rı (1448) 1-2657 

lÖOO KİLO KİBTİT ANTİMON 
Tahmın edilen bedeli ( 1500) li

ra olan yukarıda miktarı ve cin
si yazılı malzeme A~keri Fabri
kalar umum müdürlüğü satmalma 
komisyonunca 14 temmuz 936 ta
rihinde sah günü saat 14 de açık 
eksiltme ıle ihale edilecektir. 
şartname parasız olarak komis
yondan verilir~ 

Talipleı in muvakkat jeminat 
olan (112) lira (50) kuruş ve 2490 
numaralı kanunnun 2 ve 3 mad
delerindeki vesaikle mezkur gün 
ve saatte komisyona müracaatları 

(1468) 1-2660 

2000 KİLO KALAY V ARAKI 
Ta'hmin edilen bedeli (6500) 

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

1-2661 

2000 TON JENARATÖR 
KÖMÜRO 

Tahmin edilen bedeli (26000) 
lira olan yukarıda mikdarı ve 
cinsi yazılı malzeme Askerifab
rikalar umum müdürlüğü satın
alma komisyonunca 22/temmuz/ 
936 tarihinde çarpmba 2ünü sa
at 15 te kapalı urf ile ihale edi· 
lecektir. Şartname (Bir) lira (30) 
kuruş mukabilinde komisyondan 
verilir. Taliplerin muvakkat te· 
minat olan (1950) tiravı havi tek
lif mektuplarını meztrur günde 
saat 14 e kadaır komisyona ver. 
meleri ve kendilerinin de 2490 
numaralı kanunun 2 ve 3 madde· 
lerindeki vesaikle mezkOr gün ve 
saatte komisyona müracaatları. 
(1449) 1-2658 

iLAN 
9 temmuz/ 936 tarihinde kapa

lı zarfla satın alınacağı ilin e
dilen 1750 ton lavamarin kömürü, 
21/ temmuz/ 936 tarihinde kapalı 

---------· 1 ANKARA BFJ.EDIYE r 
REISLICI iLANLARI 

İLAN 

1 - Belediyenin -bir senelik 
ihtiyacı olan 500-800 ton benzın 
kapalı zarfla onbet ~ maddet· 
le eksiltmeye konulmuttur. 

2 - Muhammen bedeli 
(263,200) liradır. 

3 - Muvakkat teminatı 
(19i'40) liradır. 

4 - Şartnamesini görmek ia· 
tiyenler hergün yazı itleri ka· 
lemine gelebilirler . 

5 - İsteklilerin usulü daire
sinde tanzim edecekleri kad 
teklif ve teminat mektuplarını 
13 temmuz 936 pazartesi ~nü i
hale saati olan on betten bir saat 
evvwne kadar yani ... t on dört
te Belediye cncilmenine verme
leri ilan olunur. (1499) 1-2675 

Kiralık ev 
Halkevi karşısında Bahriye 

caddesinde No: 87, dört oda bir 
hol bütün konforu ile, içindeki
lere müracaat. 1-2654 

Kiralık Bağ 
Bu sıcaklarda Dikmn havasmı 

almak tam bir tebdilhava yapmak 
tır. Mamur evi ve bağı olan "19" 
numaralı bağ kiralıktır. Bekçi 
Musaya müracaat. 1-2904 

Bir memur aranıyor 
Bir muessesenin devairdeki 

i'lerile tnet&ul olmak ve alman· 
ca muhaberatını tem\n edebilmd 
prtile bir memura ihtiyacı var
dır. Teknik bilenler tercih olu
nacaktır. isteklilerin, Ankara 
posta kutusu 184 e müracaatları 
lazımdır. 1-2674 

• Z AY t 
Hatice ve oğlu Süleyman Sır

rıya ait aylık cüzdanı kayboldu 
yenisi çıkarılacaktır eskisinin 
hükmü kalmamıftn'. 

Vekili Gümrük ve t. vekaleti 
muhasebe mümeyyizi 

Ruhi Pekiner 
1-2670 

zarfla satın alınacağı ilin edilen 
1255 ton kriple kömürü, 22 t~· 
muz 936 tarih.inde kapalı zarfla 
satın alınacağı ilan edilen 2000 
ton jenaratör kömürü ve 23 tem· 
muz 936 tarihinde kapalı zarfta 
satın alınacağı ilin edilen 14850 
ton lavamarin kömürleri f&l'tJ!ll• 
melerinde tadilit dolayisile bit 
kumsilz bırakılmıştır. (1450) 

1-2659 

Jandarma Genel Komutanlığı Ankara 
Satınalma Komisyonundan~ 

ı - Aşeda Çeıit, mikdar, tahmin bedeli yazılı eşya hizalarında yazılı gün ve saatta satın alına• 
caktır. 

2 - Şartnameler her çeşidin hizasında yazılı para karşılığında: yazısız olanı ar parasız koınis• 
yondan alınabilir. 

açık eksiltme. 3 - Eksiltmeye girmek istiyenler~n şartnamede yuıh vaktinde teklif mektub unu, 
pazarlık için de ilk teminat ve istenilen belgeleri komisyona vermiş olmaları. (147 3) 

ClNSI ?JJ,ikdarı Alı§ Tahmini İlk teminat. Şar tname ihale 
usulU L. Kr. L. Kr. Bed eli tarihi. Gün. S. 

L Kr. 

Mobilya 345 Tane Kapalı ZA. 12677 o 950 78 63. 11·7-36. cumartesi 11 
Kaput kumaşı 46279 metre .. • 2 60 7266 27 6 2. 13-7-36 P. ertesi 11 
Kışlık El. kU1naf 23000 ,, ,, 2 42 4033 2 78 13·7J: .. 14 .. 
Yazlık Et. kumaş 163000 .. o 47 5080 50 3 84. 14-7 Sair. 11 ,, • 
Yatak Qezi kıhflık 47000 o 36 1269 o o o. 14-7-36. .. 14 .. .. " Camasırlık bez 170100 o 24 3061. 80 2 s. 15-7-36 Çarş. 11 .. .. .. 
Trbbi Ecza. 40 çeşit Açrk eksiltme 2400 o 180 o o o. 15-7-36 14 
Komprime kinin 300 Kg. Kapalı Zarf 31 50 708 75 o o 16-7-36 Perş. 11 
Etüv 5 Tane .. .. 5250 o 393 75 o o 16-7-36 .. 14 
Velense 184 Açık eksiltm,. 10 o 138 o o o 17-7-36 Cuma. ıı ,. 
Battaniye 4000 Kapalı zarf 7 50 2250 o l. 50. 17-7-36 ., 14 .. 
Matra 11000 .. • .. 1 25 1031 25 o o. J8-7-36 cumartesi 10 
Zencirli yula. 1785 .. Açık eksiltme 2 50 334 69 o o 20-7-36 pazartesi 10 
Naftalin 1000 liralık pazar Irk o 35 75 o o o 20-7-36 .. 13 
Gebre 3073 Tane .. o 17,5 40 34 o o 20-7-36 .. ıs 

1-2663 

1 YENi ) SİNEMALAR 1 KULÜP) 
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