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t tal yan - Habeş anlaşmazlığı Avrupada yepyeni bir durwn doğuruyor, If.ayseri dörıiişii 

İluce "zecri tedbirler, Avrupa hartası- E~ciyaşın. gölge. inde 
• • \..eçen yıl, mayısın sıcak bır temelini attığı . dokuma fabrika-

nın baştan yapı'ması demektır dt"Or gününde, Başbakan'cn dört yanı - sının nasıl bir kurum olacağt.;r, 
• , .. : '' J • nı sarmış, çoluklu çocuklu, çara§I- na.oıl çalt6~~, n~le~ yapacağını an· 

lı mölonlu bir küme halinde, uç- latarak, bıtırmıştı. 

BB. Bek ve Hitler'iri söylevleri arasındaki ilgi - Berin, Varşova ve 
B. Litvinof B Bek'e cevap verdi 

Roma 

Paris, 17 (A.A.) - B. Musoli
ni, kendisiyle bir görüşme yapan 
Malen gazetesine şu diyevi ver -
mittir 

" - Biz, İn -
giliz ulusu hak
kında, İçlem ve 

' bayrı bir dost • 
luk besledik. Fa 
kat, dünyay·a 
hükmeden hu 
ulusun, bizden, 
Afrika güneşi 
altındaki küçü -
cük bir toprak 
parçasını esirge
mesini canavar· 

B. Litvinol 

ca bir hareket sayıyoruz. Dos • 
doğru yürüyeceğiz. Hiç bir zaman 
bir Avrupa ulusuna karşı düşman
ca bir hareket yapmıyacağız, fa -
kat, bize kar'ı 
böyle bir hare -
kete başlanacak 
olursa bunun 
sonu, barb ola -

lrıgiltererıifı verdiği inarıca 

İskenderiye, 17 (A.A.) - in -
giliz hükümeti, icab ettiği takdir -
de, arsıulusal durumun Mısır'ı ya
kından ilgilen -
direcek bütun 
gelişimleri hak. 
kında bilge ve -
receğini ve bu 
hususta kendisi 
ile danışmalar -
da bulunacağı 
hakkında Mısır 
hükümetine i · 
nanca vermiştir. 

J(. ~ J(. 

Paris, 17 (A. 
A.) - Gelecek 

B . Mıısolini 

Cenevre konuşmalan hakkında 
hiç te akımsar olmayan yazılar ya
zan gazeteler, Almanva'nın. Do
ğu Avrupası üzerindeki iddiaları· 

Dil Bayramı 

T.D.A.K.N 

nı ileri sürmek için habeş gergin
liğinden faydalanmak istediğini 

-berkiten B. Hitler'in söylevinden 
ötürü büyük kaygular duymakta -
dırlar. Hatta ha 
zı gazeteler, bu 
söylev ile Ce -
nevre'deki Bek 
hadisesi arasın -
da bir il~i bul -
maktadırlar. 

Pöti Parizi . 
ver., bu hususta 
diyor ki: 

" B. Hitler'in 
söylevi ile Bek 
hadisesi yalmz 
bir tesadüf ese -

B. Bek 

bir tesadüf eseri olarak değil, fa
kat aynı zamanda, Sovyet Rusya
yı zor bir duruma sokmak için 

(Sonu 2. inci sayıfada) 

Yaklaşırken 

ç hşıyor? 
· caktır. ltalya, 
harb istemez, fa 

'kat hal-btan da 
'korkmaz. İtalya 
ıçm gösterdiği 

·gayretin dost -
luğuyla beraber 
«dduğum Fran ' - B. Hı'tler . 

·sa, zecri · edbirl~r istiyecek mi? 
·Fransa'd• :ı nazik olduğunu anla -

Hizinı dil ~«ılışmmnızııı iki ayrı amtıt.:ı vC1rtlır: Biri yiiksek 
ilim dava.,.ıdır. ötel.:i dalıa fazltı prt1t!k b_iı· iŞtir, biz, on se
lt"iz milyorı tiirkü kısa zamcmda okur. )·azt1r ve okıtd11ğu111ı 
anlar bir luıle getirnı.ek i.~ıiyoruz! .. 

dığmı bu lurumunda, sorup öğ -
· renmek is~ediğimiz, bundan iba -
rettir. Fakat başkaları, zecri ted

' birlerin, Avrupa bartasınm başta~ 
yapılması tehlikesi demek ol

. duğunu biribirlerine söylesinler. 

İbrahim-Necmi Dilmen'le bu
günkü konuşmam daha kolay ol
du. Kendisine notlarımın yalnız 

·sonunu gösterdim, 
- · Burada kaldıktı üstad ! 
Dedim. Okudu. 

- Ôyleya! dedi, böyle bir bu-

Anıtlarnmzı de ğerlendiriyorw 

Ege bölgesinde bir etüd gezisi yapan Ta· 
rih lcurulu başkanı Bayan Af etin ffius a 

sövlediltleri . 
. Aydın, (Özel aytarımızdan) 
. - Türk tarihi araştırma kurumu 
-başkanı Bayan Afet'le Trakya ge-
nel ispekteri General Kazım Dirik 

. ve kurul üyelerinden Eskişehir 
sayla vı Profesör Yusuf Ziya, Pro~ 
fesör Fuat Köprülü, Konya sayla· 
vı Muzaffer Göker, Doçent Nimet 
Akdes, öğretmen Ahmet Sadi, Pa
ris büfük elçimiz Bay Suad'ın eşi 
·Ve kızları ve diğer öğ?-etmenler 
özel otokarla dün lzmir' den Söke-

ye gelmişlerdir. Burada Aydın il
bayı Bay Özdemir Günday ve Sö -
ke Parti ve Halkevi işyarları tara· 
f mdan karşılanmışlardır. Otomo
billerle Söke' den ayrılan kurul 
(Balat) köyündeki (Milel) yıkı -
larını gezmişler oradan (Yeni Hi 
sara) geçerek (Didin) tapınağım 
incelemişlerdir. Yeni Hisar'da Ay
dın Haİkevinden bir kurul Halke · 
vi adına konukları selamlamıstır. 

( Sonu 2. inci !l4.vf::ı.da' 

\ 

luş ancak yüksek bir öke/iğin ve
rimi olabilir! 

Ve aıilath: 
. - Bizim dil çalışmamızın iki 
.ayrı amacı vardır. Biri; yukarda 
söylediğim gibi yüksek ilim dava
sıdır. Bunu bütün varlığımız ve 
ara§lırma gücümüzle koğalıyoraz, 
öteki daha fazla pratik bir iştir. 
Biz, on sekiz milyon türkü kısa za
manda okur, yazar ve okuduğunu 
anlar bir hale getirmek istiyoruz. 
Bu da ancak herkes için yazılan 
yazıların herkesçe, kolaylıkla an. 
laşılabilecek temiz, sade ve alı§ıl-
_mış bir dil ile yazılmasına bağlı
dır. işte büinen yahut ne demek 
olduğu kolayca sezüebilen sözle

( Sonu 2 inci sayıfada ) 

Bayındırlıl, Balcam 
mız B. Çetinkaya 

bugün geliyor 
Epi zamandanheri doğu ille _ 

rinde bir etüd gezisine çıkmış olan 
Bayındırlık Bakanımız B. Ali Çe
tinkaya'nın bugün Kayseri yoluyla 
geleceği haber alınmıştır. Bakan 
doğu illerinde yapılacak bayındır
lık işlerini incelemiş oldui;ından 
S?eziye özel bir önem verilmekte
dir. 

ı·······~::·~~:;;~:~········ 
1 

1 
: 

1 

Falilı Rıfkı Atlly 
Kayseri kambinasınm açılmasın· 

dan dolayı yerimiz olmadığı için 

koyamadrğrmız bu değerli yazıyı 
yannki sayımızda okuyacak<>ıım:. 

ı ............. - .......................................... . 

auz bucaksız. tarlalar arasından, 20 mayıs 1934 gününde Kay 
kül rengi toprakları hav~ya kaldı· seri istaayonunda durmuş olam.:ı 
rarak, çıplak bir · barakaya ve tıpkı trpk11ına eşi denilebilecc'ı 
bomboş bir genişlik ortasında ha· bir özel tren, öteygün d-e orada 
lılarla süslenmİ.§ tAhta bir kürsüye durdu. Dekor, ulak telek larklar-
doğru ilerlediğimfai lrntırlıyorum. la, onaltı ay önceki dekordu. Dıı-

Gene hatırlıyorum ki Başba- rak rıhtımına gene asker ve polis!~ 
kan o kürsüye çıkmış; bir yandan dizilmi§Iİ. Bunların ilerisinde ge-
Kaysed istasyonuna, i)te yandan ne Kayseri ilbayının sevimli yÜ'zü 
doğudaki dağlara kudar uz.arıan gülümseyordu. Gelenleri karşıla -
boşluğa - ileriyi iOk iyi gören kett- yanlar gene ;hemen hemen, aynı 
kin bakışlı gözlerini dihero?k: adamlardı • 
". ·.Bir yıl sonra, buraya gelen- Fakat bu sefer durakta inil · 
terin gözlerini '1amct§lıracak olan medi; karşılayıcılar Ja trene bin 
büyük eser rtiye ba§ladrğı diler. 
sözl.Mini - ııraz. 4onra kendi eliyle (Sonu ~ ıncı :.aylada) 

rıarrrdır 



SAYlfA 2 

Dil bayramı yaklaşırken 

T.D.A.K. Nasıl çalışıyor? 
( Ba!jı 1. inci sayıfada) 

rin, yazı diline bol, bol girmuini 
iıteyiıimiz bundandır. Bunu yaJNI" 
bilir•ek halkı okutma İ§İ 6üyiilı 
bir kolaylık alabileceği gibi, okul
larda öğretme için verilen zaman
Ja azaltılacaktır. 

Kılavuzun yabancı sanılan bin
lerce •öze, alı§Clmıı türkçe kartı· 
lık koyması iıte bu ikinci dava 
i,indir. Terimlerde ilk ve orta Öf· 
relim için gene bu yolu koğala-
malı gereklidir. 

Yüksek ilim ve ihtıaaı terimle
ri arsıulu•al •özleri benimayerelı 
Je kurulabilir, ancak türk çoca
iunun henüz, baıka bir dil öğren
mediği, yahut yeni öğrenmefe 
başladığı ilk ve orta okul kitabla
nnı tam anlıyabilece~ Jil ve t•· 
rim varlığiyle yazabilmek öğren
meği çok lıolaylO§tıracak büyük 
r,ır İ§tİr. 

Kılavuzda ileri sürülen karıılılı
ların kullanılması iıini biz en rolı 
,azarlanmızdan bekleriz. onı ... 
rrn zevkine inanıyor ve güveniyo
ruz. En iyi romancılarımızdan bir 
flrkadatt geçen gün; 

- ilgi kelimesi ilk günler ba
na çok yabancı geli.vordu, ıimJi 
ise öyle alı!tım ki alaka Jiyeme2 
olJum. 

Diyor. Kılavuzla ortaya atılan 
.özlerden birçofu ıimJiden yer 
tuttu. Devlet terimleri reımilqin
ff bu akıf bii•bütün lm11vederte
cektir. Böylelikle kılavuzun lnaa 
bir zamanda kendiliğinJen içe si
neceğini umanm. 

Y Q§lyan bir dil elbette evrimi
ni yapacaktır. Kılavuzdaki •özle
rin bir takımlan yazarların elin
de be'lki daha ıevimli ıekiller a
lır. Yeni yeni anlamlar yeni keli
meler doğurur. Türkçecilik akqı 
bir kere yerlettikten sonra, bunun 
temiz, canlı bir eJebiyatı doğa
caktır. Bu edebiyat bize daha bir. 
,ok kelime verecektir. Bunun için 
kılavuzla dilin tabiiğ evrimini 
Jurdurmuı olmıyacağız. KJaoa
zun rolü bir ıözii yaJırgayan la· 
lıat karıılığını bulamıyan yuara 
yarJım etmektir. Umtluğu11m2 
ıey Je cız zamanda herke.in h 
ıözlere alııarak kJavrıza bakmalı 
ihtiyacından lmrtulmcmdır. 

- Ya büyük sözlük üıtad 7 
- Kılavuzla karıdık arama İfİ 

10na ermiı taydabilir. Bumlımt 
10nra hazırlanacak ıey bü~ 
türk •özlüğüclür. Bunun için • • 
fen yıl yüz elliJen lazla etki kifa. 
bın taranman itine girilmiıti. Sa 
taramanın lifleri gelip toplan-
maktadır, bu sene Je yeniden ta
ramalar verilecektir. Bir yantlım 
Ja ıöz derleme itinin verimi •ıra
ya konarak bir derleme dergİIİ 

hcızırlanmalıkıdır. Kılavuz basıl
dıktan 1anra bir de ekler dergia 
çıkarılacak ve bunda türkçe söz 
kurumuna )'CUlyan ekler toplana
caktır. 

- llmiğ kısım için nasıl çalıtı· 
yorsunuz? 

- Bu İ§ bir yandan türkçenin 
en uküerine varıncaya kadar bü
tün lehçelerini arcqlırmak, öte 
yandan da bafka dillerin etimolo· 
jilerini yaparak onları türk,e ile 
kargılQ§hrmak i§idir. Bu çözeler
den tonra bunlann yeniden bir
lqtirilme.iyle dil teoriıi ortaya ,,. 
kacaktır. Bu iki iıten birincili için 
fimdi Pekar•ki'nin büyük Yakut 
lügatini Rusçadan tercüme ediyo
ruz. Yakutlar Siberya'nın kuzay 
doğuaında ycqıyan eıki bir türk 
oymağıdır. Bunların ili lran ve 
Arab il ve kültürlerinden ,ok U· 

zak kalmıı olduğu halde tercüme· 
de ilerledikçe birçok yakut sözle
rinde bizim arabça veya larıça 
•andığımız kelimelerin kökleri 
kendini göstermektedir. 

1900 büyük ıayladan Fazla o

lan bu lügat birkaç aydanberi bir 
~k elden parça, parça dilimize 
çevrilmektedir. lfin tercüme tara
lı bitmeğe yaklQ§mııtır. Kontrolu 
da yapıldıktan tonra bütününün 
yeniden derinlqtirilme.i sıratı 

gelmiı olacaktır. 
Yine Yakutlar gibi Siberyanın 

lmzay batınnJ a yCl§ıyan Ç ovQJ' • 
lann lehçm Je çok merak verici 
türk diyalektlerinden biriclir. Bu 

Jil için aJen ÇOVOf olan Atmarin 
adında bir bilginin yazdığı büyük 
bir ru.ça lUgat Ruıyada parça par

ça baalmaktadır. Fakat henüz la· 

mam olmamııtır. Onu bekliyerek 
Zal.atarıki'nin küçük çovaf liiga-
tini rüıçadan dilimize çevirtiyo
ruz. Bunlardan •onra Kırgız ve 
Altay lehçelerinin IUgatlerini de 
tercüme deceğiz. Bu yollarla türk 
dilinin bir~ok bizce bilinmedik 
lıalmq varlığa ortaya çıkacaktır. 

Ve öte yandan etimoloji ko
lumuzda aki yunan, lalin, arab, 
/arı dillerinin etimolojilerini türk
çeye olan yakanlıklan ve bağlılık
lan bakımınJan araıtırmaktadır. 
Bu Jil arCJ§hrmalan durmculan, 
dinlenmeden yukarda itaret etti
fiın büyük hedefe doğru sürüp 
giJecektir. 

D.ıi ve sözünü; 
- Neliller, nuiller çalıfacak

lar, yaııyan uluaın yO§lyan dili 
elbette evrimini de liirüp götüre· 
cektir. 

Diye bitirdi. 
Ne§et Halil ATAY 

Anıtlarımız değerlendiriyoruz 

(Ba§ı ı ıncı sayfada) 1 
Didim'den Dalya'na gelinmiş burada 

bir az dinlenilmiş ve saat 20 de Sökeyt' 
dönulerek otokarla lzmir'e uğurlanmıt· 

tardır. Durakta toplanan sökeliler can
dan alıkş ve gösterilerle kurulu aellm • 
lamışlardrr. 

Gerek kurul başkanı Bayan Af et ve 

gerek Trakya genel enspekterl General 
Kazım Dirik'le Uluı adına konuştum. 

Bayan Afet: 
- Dün Analartaları gez.dik. lhıw

ral Galib bize çok canlı izahlar v•rdi. 
Oradan Truvaya gittik. BugiJa d• ta
mirden Sölreye geldilr.Jlilet n Didim 
1ılrılarını gezdik. Buradan döailşt• E • 
les, Bergama ve Ege havzasındaki di· 
ğer esiri eserleri de inceleyeceğiz. ili· 
Dizdeki diğer tarihsel eserhri dipr •ir gezimizde görecek ve inceli~ • 
liz. Esasen bu defa genel durumlarını 
gözden geçiriyoruz. Ayrıca gelip bir•r 
birer etüd edeceğiz. Bu gezjmizde g6r. 
düğümüz eserler çok enteresandır. Ta. 
rlh bakmundan bu bölge o kadar un
gin iri gezmekle bitmez. Onun için her 
yerini gezeceğiz. 'Bugün ilinizde gör-

duklerimiz Truvayı gölgede bıraktı. 
Bayan Afete yolculuklar hakkında 

sordum: 

- lzmirden gelirken otokardaki he 
yecanmızı hiç unutmıyacagız. Trakya 

genel ispekteri General K~zım Dirikin 
lzmir ve Ege revresinde derin bilgile

rinden ve vakit gerirmek hususundaki 
tatlı konuşmalarından çok duygulan • 
dık. 

Aydından gelen kurulla bir çok ke
reler ilgilenen Bayan Afet bu sırada 

o kurula dönerek : 

- Aydınlı arkadaşların gösterdiği 

ilgiden çok teşelrJcar ederiz. Hele ha -
zırlamakta oldukları Egenin Aydın 

bölgesine ait tarihsel eser bizi çok il. 

gilendirdi. Bu eser halrlcında kendile • 

rinden aldığım jzahlada rok tatmin 

edicidir. Eserin basılmadan önce Türk 

Tarihi Arqtırıııa Kurumuna gönderile

ceğini söylemeleriyle eserin kurumda· 

ki ilgili arkada~lar ıarafından ince • 

lemnesi dikkati çekecektir. Aydınlı ar 
Trada~1ara çok selam .. 

DIŞ HABE 
İtalyan· haheş anlaşmazlığı Avrupada 

yepyeni bir durum doğuruyor 
(Ba~ı 1. inci sayı/ada) 

Berlin ile Varşova arasında zrm • 
ni bir işbirliği olarak görülmelidir. Bu • 
nun bu şekilde anlaşılması için atılacak 
tek bir adım vardı. O da, Cenevre'deki 
düşünüşlere göre süratJe atılmış bulun· 
maktadır. 

Le Jurnal diyor ki: 
B. Hitler'in söylevi ve B. Bek'in al

dığı tavırdan ıonra gerçek durumu kav· 
ramak karan verilecek midir? Bund3n 
daha zamanında ve bundan daha sann 
ihtarlar karşısında kalmak imkansızdll'.. 

En taşkın durumlarına vannrş otan 
enerjiler, şimdilik doğuya yönelmiş bu
lunmaktadırlar. 

Sosyalist orıanr Populer diyor ki : 
" Hitler, banşçr devletlere, B. Muso· 

lini'ye karşı olan ödevlerini hatırlatıyor. 
Memel salımına engel olmak için Ha • 
beşistan'da bir harbm önüne e:eçmek 11-
zımdır. 

Uluslar sosyetesinin, faşizme karşı 

sağlayabilmesi için, habeş anlaşmazhğı
nın, onun otoritesine hiç bir darbe vur
maması, tamtersi uluslar sosyetesinin, bu 
anlaşmazlıktan üstün ve kuvvetlen • 
miş olarak çıkması gerektir.,. 

Figaro diyor ki: 
"Anlaşmazlığın kotarılması imkanı 

ingiJizlerc bağlı gibi görünmektedir~ 
B. Samuel Hor'un vaidleri gerekince 
barışı, tehdide maruz bulunduğu her 
yerde, orta Avrupada olduğu kadar 
Habeşistanda da korumağı yükenmek 
.isterlerse, İtalya, bu yardımı reddetmf'· 
den önce herhalde düşünecektir. 

Şayed İngiltere dış bakanlığı, fran. 
sız dış bakanlığının bu yoldaki sorusu. 
na cevab vermiyecek olursa, hususiyle 
Fransa, İngiltereyi zecri tedbirler bah. 
sinde o derece kuvvetle tutmıyacağına 
gore, İtalya kesin olarak harekete de· 
vam edecektir 

8. Liıı inofun )f>Rİ bir siJylcvi 

Cenevre, 17 (A.A) - B. Litvinof, 
söylevinde demiştir ki: 

c - B. Bekin diyevi bizi bir daha 
söz almak zorunda bıraktı, B. Bekin 
diyevinden bizimle beraber diğer de
legelerin de hayrete düştüklorine ka _ 
niim. 14 eylül tarihli söylevimde B. 
Bekin diyevine sebeb olacak hiç bir 
ICY yoktu. Bu söylevde ne Lebista -
na ne de leh l!ıyasasına bir kere ol • 
sun dokunulmamıştır. Bu söylevde 
iki ayrış sıyasal zihniyetten bahset • 
miştim. Benim söylevimden bir kaç gün 
önce, bir hükiimetin resmiğ d~legesi de 
hükümetinin, iki taraflı paktlar ve sa. 
vaşın yerselleştirilmesi sistemin1 bir • 
ge güvenlik sistemine tercih ettiğini 
bildirmişti. 

Areıulusal anlaşmalar hakkında bu -
günkU zihniyetlere dair burada açılan 
bir görüşünün işbirli~ine zarar vere • 
bileceği hususunda B. Sekin düşi.ınce • 
sine katılamıyacağım. Böyle bir görii
şü için asamblemizden daha mlisaid bir 
yer olmadığını söylemeye cesaret ede
cegim. Barış meselelerıni görlişi.ırken 

şu v"ya bu sıyasal zıhniyetin fayda ve. 
ya kifayetsizlikleri üzerinde durmak. 
lığımıza imkan yoktur. Düşünceme gö· 
re, arsıulusal iş beraberliği böyle bir 
görüşmeden ancak faydalanır. Kendi 
hesabıma, hükumetimin, kendi dış sı -
yaıası hakkında diğer memleketlerin 
ve hele komşulanmızın ne düşündükle. 
rine lakayt kalacağını söytiyemem. 

Devletler kendi dıı ııyasalannın 

başka memleketler ve hele Jromşulan ta· 

rafından doğru bir tarzda anlaşılmasına 
ve bu suretle tefsir edilmesine özenir • 
lerse, arsıulusal iş beraberliğine claha 
ziyade yaklaşacaklarını "anınm. Leh ku 
rulu hükilmetim tar:afmdan güdülmekte 
olan bans sıyasası hakkındaki görlişunü 
genel celaede söylemeyi tercih ediyorsa. 
buna itiraz etmiyece~rimi ve bu bakım -
dan SovyH Rusyanm ,,e Lehistan h:ık -
kındaki ve ne de Sovyet hUlrUmeti clı 

sıyasasın•n esaslı fiedeflerinden birisı 

olan genel dostluk haklondald gidi~e hiç 
bir suretle etgin olamıyacağınr temin et
m"k isterim .•• 

Bt•şlcrin raporu 
Cenevre, 17 (A.A) - Havas biJdı -

riyo.r: Beşler komiteeinin hazırladığı 

proje uluslar sosyetesi tarafından ön· 
c:.e de tatbik edilmiş olan usulk:rden 
csinlenmektedır. 

Habeşistanın sıyasal v ekonomik 
tensikinde özel bir kurul :imparatora 
yardım edecek \•e bu kurulda genel hiz 
metler için arsıulusal işyarlar buluna
caktır. Sınırlarda bazı duzeltmelcr ya. 
pılacaktı.r. 

İtalyanın bu önergelen nasıl karşı
hyacağı ve B. Aloızının cevap verme
den önce Romaya giderek B. Musolini 
ile görüşüp görüşmıyecegi henüz belli 
değildir . 

ltul~·tm lwl>irıesi wplanı)Or 

Roma. 17 (A.A) - B. Musohnı ba
kanlar kurulunu yarın için toplanuyn 
çağırmıştır. Bu toplantıva çok buyuk 
bir önem veril~ktcdır 

Mısırda tedbirlcı 

Kahire, 17 (A A ) - Mısır gazete. 
leri batı çölü yolları mesele iyle ço'k 
ugra maktadır. Çunku bu taraftakı sı· 

nırın utesınde İtalyanlar istihkamlar 
yaphkları ve tel orgulen koydukları 
gonilmektedir. İskenderıyede bulunan 
İngiliz donanmasından bır kaç parça 
Portsaide ve Şap denizıne doğru gıt. 

mişlerdir. Birkaç gemi de Suveyş kana. 
lmda durmaktadır Kanal sıkı bir gözet 
altındadır. İngilizler Şap denizinin Hi. 
caz tarafmın da gozetilmesl açın lbnıs· 
suud yanında girışimlerdc bulunmu§
tur. 

Vaffd ulusal partısinın fakrı şudur: 
Mısır bir müdafaa harbına hazır bulun. 
malıdır. İtalya Mısıra &aldırmazsa Mı. 
sır da tarafsız durmalıdır. 

~edi Fonsiye 
ikramiyeleri 

Kahire, 17 (A.A.) - Yuzdc Dç Urem.. 
1i ve ik.ramiyeli Mısır Kredi Fonsiyesi 
tahvillerinin bugünkü çekilişin4e: 

1886 yılında çıkarılmış tahvıllerden 
9985 mmıaralı tahvil 50.000 

1903 yılında çıkarılmış tahvıllerden 
406.956 numaralı tahvil S0.000 

1911 yılında çıkarılmış tahvıllerden 

9.680 numaralı tahvil S0.000 frank ik • 
ramiye kazanmışJardır. 

Öldürülen ingiliz gazeteci 
Londra, 17 (AA) - Deyh He ald 

gazete!'i, Çindeki ingilız elçisinin hay· 
dutlar tarafından daga kaldırılan gaze· 
teci Jones'in ölUmü hakkında incele. 
me yapmasına. B. Loyd Corcun daleği 
ilzerine ingiliı dıı bakanlığınca karar 
verildiğini bildirmektedir. 

1935 Genel nufus sayımı 
20 ilkteşrin • pazar 

Eskiden devletlt~r ulus için değil, ulıular devlet için luı
itlet.i hakim iken, dev'letler sayıma önem vermezlerdi. Ka
ziye tersine döntliiğii zamandanberi devletler sayım gibi u
lusa iyi hizmet yollarını gösteren if'lere baf vurmağa bafla
n ışlardır. 

Bat vekalet 

1 
lıtatiıtik Umum Müdürlüğü ... 1.__ ...................... -- .. - .... -----.. ....... f .. 

Almaıı u usu. Aln aı 
ordusu ve B. lfitleı 

Paris, 17 (AA) - Lö Jurnal g:ız 
teı;i tarafından Nurenb .. rge gör.el• il 
miş olan özel aytar, Atmanyay 1 f°'1 

sınden önce Şampanyada y:lpılmı' o 
lan fransız manevralarında hc12ır bu 
lunmuş idi. Aytarın iddia ına gor 
alınanlar, fransız kuvvetleri ile kıyas 
lanınca çok iyi harb gerec•ne malı 

bı•lunmakta~lırlar. F.akat u ger e<ı 

fransız harb gereçine üstün oldu;u 
rıılmamafıdır. Bununla b ra!ler alman 
lar, ellerindeki harb geredrrınJ n :ı 

ha seri ve daha iyi bir surette> foy"a 
lanmaktadırlar. 

Aytar, Nurenbcrg'dcki son gunu c: 
bariz picikoloJik vasfı olarak yeni bay 
.rak altında ortaya çıt-an yeni or > 
göstcıımittır Bu törende na .. yoııa o.> 

yalist halk yığınları hazır bıılun:nuı • 
tur. Bu halk yıcınlarıdır ki Alman 
ya, bunların ordu ıle araJarını buln~a· 

ya muvaffak olmuştur. 
Lb Jurnal aytarı, alm<itılar n vata· 

nı kurtarmış saydıkları bir rcjimı hi 
bır şeyin zafa ugraunı7:ıı;agma kani 
Lıulunmakta olduklarını &ôyluyor. 

Mcıterı gazetesinin özel aytarı mo -
tbrJü kuvvetlerin s:ıvaşmı uzun bo} lu 
anla:makta, alman ordusunun pratik 
bar takım gereç kullanmakta oldugunu 
bu ~ercçin gene pek pratik ve saglam 
ve çok kuvvetli motörlerlc mücehhez 
bulundu~unu kaydetmektedir. 

Askerle.nn üniformaları çok güzel 
ve pratiktir. Ordu ile halk yığınları a• 
rasındakj baglantı ve birlik örnek ola· 
cak bir halrJcdir. Halk &iıcl kıtalan coı 
kunlukla alkışlamış ve sub ylnrı hay .. 
ranlık ve &aygr ile elamlamı tır. 

Naayonal sosyalizmin uıl.us11 
Pariı, 17 (A.A) - Pöti Jurn~ 

tarafından Nurenbcrge gönderilmiı o
lan aytar yazıyor: 

B. Hitler, dün üsnomal bir coşkun· 
lukla ve kuvvetle soylev vermıştir. 

Dinliycnler kendisini şevk ile, gurur 
ile alkışlamışlardır. Bu tarihsel söy. 
levin gördüğü inanılmıyacak iyı kabu• 
1ü ve yaptığı duyuşu anlatmak ıçın 

(azami hürmet ve tebcil) tabirini kul· 
lanmak yeter değildir. Nasyonal sosya. 
lizmin elde etmiş olduğu bu ha arr, 
kendi ideolojisi ve bütiın ulusun ~ı .. 
sımlarını birleştirmek hususundaki dö 
leninden yana çıkmıştır. B. Hitler, bü • 
tün şüpheleri bertaraf etmiş ve butun 
tereddütJcr.i ortadan kaldırmıştır. O, 
partisi ile, partisi de onunla beraberdiı 

"'** 
Kopenhag, 17 (A.A) - Nurenberg. 

de yeni alman ordusu için bayranan ta 
rene hasretmif olduğu betkesinde Bcır
lingke Tici ende diyor ki: 

Almanya, yeniden süel bir devlet 
haline gelmiştir. Bu gazete, bu törene 
hele uçakların, tankların, agır topların 
katılmış olmasını önemle kaydetmek • 
te, butun bu kuvvetlerin motorleştiril. 
miş olmuınr ılave eylemektedir. Bu ga• 
zete, alınanların her şeyi motörleştir • 
miş olduklarını yazmaktadır. 

Daden Nihedor gazetesi, büyük sil. 
el bir geçit alayından bahsetmekt<' ve 
bu geçitte hazır bulunanların şevk ve 
gururunu anlatmaktadır. 

B. Hid.erin söyleviııirı Liıvan· 
yada yankılan 

Kaunas, 17 (A.A) - Karnoy. B. 
Bitlerin Klaipeda meselrai hakkındaki 
diyevini. toğuk kanlılıkla karşılamakta 
dır. iN• Tubeles tarafından verilen 
inancaların ertesi günü, Litvanyaaın 

ulu&l& ıosyetesine karşı olan bağbb • 
ğın bozularnryacak kadar kuvvetli oL 
duğunu aöylediğj sırada B. Hitlerin bu 
ibtan, hrada (beyhude, yeıniz ve bak
ıra bir tehdid) gibi görülmektedir. 

Kamoy, B. Hitlerin söylevinin f9 
itlere mahsus ve Klaipeda seçimleri U· 
zerindl etki yapmağa matuf oldufu dil 
tilncm.tedir. 

Nürümbers kongre11i kapandı 

Nuremberg, 17 (A.A.) - B. Hitler, 
kongrenin kapanış celsesinde verdif ·y 
lcvde, abnan ulusunu övmli§ ve bu ulıa
sun geçmişteki batalanmn esas örgüt 
batalanndan ileri geldiğin .aöyl • tir. 





Komşulanmızda l l y b I d k ı I neler oluyor? a ancı gaze!e er e o uduklarımız Biliyor.T1usıinuz 
k . ? 
ı . . . . 

SURİYE'DE: 

§ Şam'da baiday fiatlan dit -
mGıtiir. Pi7aaaya çok mal ıelme
ai nomalin üstünde olan Pİ7Ua1• 
&ıemli bir tekilde indirmiftİr. 

§ Suriye niifua direktörliiiü iç 
..,,_nlıp bir rapor pdserek 
Sariye'de ıenel bir nüfus 1aymu 
--•--- L"L- L:l..1!-: • ..:_ 791p---. ıua••PMIDU ........-~. 

Sariye' de on üç NDedenberi nü -
fa. •JlllU yapılmam" olduiun -
dan ücil defterlerinin yenilenme-
• .-ekli ıöriilmeldedir. 

§ Paris'te bulanan Kont De 
Martet Smiye'ye .._... Fl'Ulla 
i1e Sariye al'Mlllda yapılaaılı an -
laflMDID yeni teldi Ye Uibnan'cla
ld JBnetsel ar,atiln dhenle_.i 
~in hazırlanmq iki proje getlrece
Jfni s..rive -~ pwmelda 
dır. 

§ Fransa'da il• ..ıö Lübnan 
ı..kanı Seri Deblialm iliWi IH -
rfnci tetrincfe Birot'a ptirilecefc 
Ye ,,.,.."' .aww111..ee1rt1 ... 

IRAK T A : 

§ lran'm ekonomik kallnnmaaı 
dnlayısiyle birçok yerlerden gelen 
yabancı iıçi1erin handan aonra 
devlet işlerinde ça1ıf1118larma izin 
Ytm1miyecektir. lran bçiıinin ha
fV&hileceii itlerde yabancı İ!ÇI 
kn11•nmama1an IOlyetelere hildi
ri!miftir. 

YUGOSLA VY A'DA 

§ Berlia üniversiteainden bir 
.talebe pupb daha eye) Berlin'e 
Plinİf olaa yusoelaY talebelerinin. 
flretiDe brtıhk olmak üzere bir
bç SÜD ince Belpacl'a selmiıtir. 
Talebeler iiaiYeniteyi pmaifler 
n almaa elçW tarafmdan kabul 
oLınmuılar. A:rnı aün (Oplew) 
ela balmaan imal Alekaandr'm me
w , ....... ,. ........ Al....... ,...oeıa. ceacliii ......... 
ela daha sdu bir birlepae, •ilam
latm•• için ha ,.. Bertin ft Bel
pacl' cla birer (al.,.. Ye ,...,. .y talebeleri hirlili) lmralacak 

- talelıekaia biiyik mel --
..... Yakit pçbmeleri iPa ._ 
Al •mzielrelte ••••r kdnlla
c.ldlr. Y...-laY ...Uli plecelı 
alman talebeleri bndacak kamp 
.. J)alımaga ..,...... aeçmif-
•• 1 Bhtluçak aJdanheri JUıo-laY 
ft ,..... tecim delepleri ....... 
.. Belırad'da deftla .... ft iki 
........ arumda bir tecim .... 
....... lmralman için ,.pdan ko--; 
......... ,.. 7lblde ..,... 
lallanmıttır. Soncu çoktanberi 
alnnmhlda ll9klepilen naa,..... 
lar ilk defa Bled'cle 1Ja"'9""f •e 
Belırad'da Mbniftir. YaaoslaY 
deleıelerinin hepDda endibtri ye .· 
ekonomi clampnam (8. Sava Ab
ridoftç); ,,_n cleleseletinin ha
pnda (B. Giropaloa) bulanuyor.. 
a Ba anıap.a 1938 yr)mm hat
lanp:ma kadar deıram edecek
tir Ye JUSoal•• çıkibmn yüzde 
(36) i dam ylzcle (65) i hono 
olarak wrileceldlr. Ba bonolar 
Yunanütandaa Y~ si
nıeek mallan &temek için blla
mlacakbr. AJDJ n!Dllllda 48 ..U. 
70ll dinara ,aklelen eski krecli
ler nıe1eW de ba anlapnalar Ue 
Wled"lınittiı'. 

ffiuslar Sosyetesinin son yıkılışı 
Japonya oe Almanya gibi Uzak Doğanun ve Orta Aımıpamn en lnıvvetli ilft al111m111 lıay. 

IHıtlea Ulular Soqelainin hayatı; ilalyan - /tabet anlll§mazlığı dolayqiyle tehlikeli bir 
tlrınıma .girmİ§fir. ErAinlik ve egemenliklerini, Uluslar Soayeteai serçeoesi iginde garanti etmek 
zonında olan kiip;lı cleoletlerl e Bal.tık oe lakanJinav laiikümetleri ltalya Jttoaaını ailahla kotar • 
DMYG lıallıona Ulrular Soqete amlen gelıileceklcnini 6ildİrntİflertl ir .. 

Bu Jura1tw Ul...ı.r .SO.ye teainin varlıfı 6cü11111ndan tehlihl i bir ıe1ci1 altllfım ülJüı _,.,.. 
ler ,.,.....,,, eMi ingilüı 1Mrt6a lıanlanndan B. Loytl Corg ön aalta ~U'. Ulual lıiikii • 
mele hl'fl yeni ..,,,_. 6ir •• VClf ~nwqa laazırlanan ilttiyar Jipl omat ilal~ - I-., ..ı.., . 
mmrllftıa •uı-rar Soqetaini. n .,,. 7lkıllfl,, olaralt ıöril7M : 

Ulualar Sosyetesiııkı, bugün "in ar. gös ko)'IDUI bul~. Geçen yıl 
ticulo morti'- olduğunu iddia etmek. 23 biriı:ıci tetrin aynıda, merilarm in. 
ten lds •ot111PDıyorüm. Bununla ile- celftımeaine memur bir ıı.guu • babef 
nber JdCJfa ettllim tadar ki pyet U- kamiqCllUI itaı,an bartaJanndaıı bq · 
1aa1ar SO.,.teai itaıyan • mbeı anı.._ a bltüa 1lartaJardil babet topraiJ 11.ıe. 
mulitau ba dakmekıbln kotarmak- rinde ve battA amırdan birkaç kilomet. 
taa yetlda bhna onu. §ifa bulaauyan re usaJdannda bahmaa lJ.alual ftbua. 
bir ldStlrilm olarak gönilek pnlı:.ecelr. na gelenık bir italyan ~ ia kolu 
tir. ile karplqıp bu kol tarafmdan ,eriye 
J.,.,._ Çine brp yaptıfı sefer- itiliyor. 

ler.ia arbmar Jre1111ek huauaundalri a. Bir ild hafta etrafta pd!r ~ p. 
la' w 1rıaia ıecldi, Uluslar Soayetetifte tada bıuiada bpmdıktm IOllıl'a. lıomii. 
zaten bUytlk bir darbe in4inniftir. E- yoaa refakat edm babef 1nmmled 9e, 
ier yamı Ulullaıı Soa,etınl. babq top. ltalya kuvvetleri arasmda bir çarpft-
n&mm erldıalik ft ta1weiyetiai kona. ma Oluyor. Masolini bu bidiseyi lıir 
_,,. IDlmLffak olana, -.ereceii biitln .. caauı belll,. telakki ediyor ve hemen 
,.-m için ..olan brarlar, ltir yetkinin bir Afrika teferi için orclaları silAh al. 
bot lakırdılarından ve pvezelilteria- tına almaya koyuluyor. Muaoliıı.inin 

den ı.p. bir ICY o1ara1ı: göriilemes ni~tl sadece Habqistam almaktı, bu 
lluaolini, fimdiye kadar UllJllar Sos g8n niyeti gene odur. 

yetesillİD üyelerine oyun oynayıp cim. Şimdi Habeıistan da tıpkı !taıya 
du. Zektu sayesinde, bunların tehdid.. ayannda bir S. D. N. iiyeıidir. Uluslar 
lerini hiçte ciddiye alınmaya Jlyılr ol- sosyetesi ite "savap bafvurmak yükil.. 
madıklarını aezdf. Musolin.i yana ah· milnil tanımak suretile, evrensel barıt 
.. geçecek olma, • ki bunu eusen tro.. ve gilveni kurmak için kurulmuş: üye. 
pik yaCınurlan babet topraklarım de.. leri de savq il!n etmemeye tamterai 
ni.e çevirmekten geri durdukları .za- hcııbangi bir anl~lık ve uzla§DI&· 
man yapacaktır • Fransa ne onun bU mazlığı yargıca venneye yilkenmiıler. 
hareketine engel olacak ne de bu ha- di.r. U'yeler eğer '1u yUtkenlerine haf 
reked hot görmeyip durdurmak isti • eğilirse. aralarında •Y•t olmuma mad. 
yenlere mftsaırwhakh davranmıyacak deten ve otomatik olarak imkln kalma~. 
tır, Fransanın durumu Muaolini ile Bununla beraber Uluslar Sosyeteli hO. 
kavgaya giripnelr lnnuauıda elveritli lri1mlerinin maddelerinde berhanıl blr 
değildir; ve Musolini de bunu böyle üyenin; altmda bulunduğu yükenlere 
biliyor. brıı savaş illn ettiği vaki oluna, bu 

Frmwz devlet .mmıanmn bir iL üye "ipso facto., bu savaıı blltiln diğer 
bit fikirleri \far: O c1ii A~ ~dl~ ~~ .tJa· 
Ji'ranu Almanya tarafından 1870 de ye. ntll'. Banun'iÇfn"nt lbu dnlet1er 
Dildiği zaman, intikamını, hazırladı, bu ilye ile her türlü ilgileri kesmek ve 
örgitlendirdi. Biltün franaız dıı aıya. onu töbekAr kılmak için (toprak ve de. 
aaaı bu fikirle zebirlenmiı ve bozuJmuı nfs ltlel hueketlerl ile beraber olmak 
ve aynı zamanda doğuda anlafmazlık prtiyle) blltln 1bımgelen tedblr1erl 
olursa, ne tamamlyle tngiltereye gll almak ametiyle 8nlemelı jiildlıdade. 
venmemek ne de, vaktiyle Brest • LL c!irler. 
tovü auleP'Mım ım..ıamq olan u. İtalyan tarafından tehdfd edilen a .. 
R. R. S'ia lnderlerine da,.a•.......:C beşiıtan geçıen 16 ildncllrltnmda Uhn· 
bygaliyle timlenmekteclir. Diler ta. lar Sosyetesine bapuruyor. Bu ıolJe. 
raftan FraDla, Amerikanm da araya teDİll tiindiye kadar bu clere« ı..tt b;r 
pnmyeceğini -biliyor. Bundan batka vak._ baklanda kanunen htildlm yOriit. 
hem Fransa hem de İtalyanın, Alman· mesi lüzumu g3rfHmemlftl Buna ka11m 
yaya karp blrleflllelerl flddnln ele a. bo ylce bıakJer1 gUn sibi apapk olan 
nflan Fft11 ıbalanuyor. Almanya ise bo CkleWnden mrarla bgiBda. M .. la, 

A....aar,ayı Reich'a 101mak gl1li belli tta1yiıam ~ için buB' ~ 
bir UJll ~· Zin buna biSJ. p bir tarihe 4 eylile blreklJdı. Jluw-
le ppmalrla Jaem DilfUUJlU 7.000,000 gi.. llniaia pada lııa'ıdaaı telllim etmeli ki 
bi bir miktarla arttırmq hem de bu ka· o da hiç bir zamuı ae OJll&dıiı oyunu 
bil bir qgal aracile İtalyayı dolrudau gizlememit ne de besledili niyetlere 
doğruya bir tehdit altın.da balandur. kılılmı delif~ oımuı4n:,_ .&o. 
nnıt olur. Bundan atUrl ba iki IDelllle~ pe'un muabiida, kaz.uyu. .bolbfa .. "\ 
ketin mmlan lserinde birge -tıan lstlyen kurt, .,.. salımmı lııaldr t6atcr. 
nrd!r. Franus deTlet adamlan ile filp. mek için bir ılrlt beJlaneler eyRntr~ 
1ıe fok ki. bu kadar ....ıı bir kombine Ve asıl ~çe1D sebeti oWı açbfr iee e11 

zonu bozabilecek herhangi bir hareket. son olarak dlrm!er. Falrat J.tulôHnt. 
te bulunmaktan kesin surette çekine. kendi gerçek eebeb ve niyetlerini hiç 
ceklerdir. Fransasız bir Uluslar Sosye. te ilemdel) gizlemiyor. Zira riyalıılr de. 
tesi yetkindir. Musolini de zaten bu ha· ğildir. Musolini, yeni topraklar edin 
Jdkate g8re 4avnmp ona g&re itini mek ihtiramnda ve ~abqistanm dai ft 
lıeublıyor. Eğer Musolini, Uluılar sos- yüksek yaylalarmm sakladıfı yeni ta.. 
yeteaine ı.pn ile meydan okuna, ._ rımsal ve maden kaynaklannı ele geçit'. 
nwı hakikaten canına kıymq olecak ve mek ieteC!ifint açıkça tanıYM· Muısoli 
eon darbeyi VUl'IDUI olacaktır. itte !JİID. nl: "Cenevre ile beraber Cenevreıb 
dl oynanmakta olan oyunun 8neml me)•· veya Cenevre,.e ka111n lkiaB ort8y• 
daadachr. atarak, her weye karım btkiın ve erKin 

ttaıya • Habet anlatümlrtı, Uln. bulunan babet ulusunu ilhak ve kendi. 
Jar ~ karqmnml aJN'Çlk 4ık ne tibi kılmak arzusuııu da açıkça l8y 
euıette 4laftt etmektıedir. UJmlu Soa- ledL Somallyt ve Erltreye blrlbirl ar 

bu sıra kunet g8nderlyor. KeııcliaL 
,etelinia ,_f bir bqarııwı:hjı kendi Din. U1us1ar aosyetesinln son toplantı. 
ilinin kesin ve alır bir surette mahvı sına cevab olarak yaptılı mabbele, 
demek olacaktır. 

Eter Duce H .. ıtmu a1acak ve habef nnıona 72,0CIO kl!i daha g&tder-
lfabetl8taı Wr nevi l1ke8lne katacak, mek oldu. Bu lee, bir tlyatJ'O, bir gÖL 

ba btdite yeritil.İiye lrona1mıyan u. terit ~elen 4;0k ~ bfsal bir )M. 

ludar Sosyeteli ,__lanmn utık ta. tir. 

919'Mll clefenis olduıa. kanıt w la. 
pat olacapdan biç bir ulaall; biS;vle 
bir hldileden IOft1'8 artık bü _,eteye 
aJdamnaz olacalı apaçaıktrr. ... 

limdi ~ 4m:uma ., .... 111-

.u.e .. lllcb-ım ..... ·-geçi. 
relim, ltaıym ~ :rıllardaa bit. 
ri Blıbe,ıetanı ~· '"-t1mris •~ one 

... 
Uluslar IOS}'eteai, İtalyayı •P~ 

oldalu bu yoldan ahkoyabiUT mi Bu 
alıkoyma 1aalbukl omm 1 ııon 8de'ri " 
Jaikmetl 9lcuclamm e•s gayesidir. U 
laalar w,etesi bunda ID&lftffak ol. 
muu, a.119olcha demektir, Zin oan 
içia ha 1rablJ hJr ~ ıUpamak ID 

ac*b blr dnqed .... lr demeye •· 
lir. laciıde "illa .... ,..,........ 

dolayı., teklinde ifHe edi1m bir eaç· 
lama, lllÇluyu pytanııı ve neffetinl b. 
.....,. •laikenln di}rarl olan 90lllU• 

atewı. yancblz cehenneme mahk6m o. 
lufuna varır. llemıiiutlann ve "'bronto
saare"Jarm bucDn iıkekt olarak bL 
mq bakiyeleri, hacimleri ne oluna oL 
mn. 1aftf içfa iyi siJahlr buhıımm1aa 
m.lil6klarm akıbetini pe1d11 ga.tet
me1r:tedlr. UIUIJar soa,etnt eler habet
lta!Ja 11111..,._,.lmr nfer1e baUetme. 
llnl b1Jmes11 tarihte laapsedilil' 1raJ-. 
mil ela Wleletl gelecek brfmlere .e 
Wl1ıi1tri lt elç becerenllyen a..U. b 
rumlann mukac1cleratan lllilatacalmr. 
Şimdi 1 &iuatoa tai'lhhade Uhıelar .,._ 
yetesi aumblell ....,...... abwı ka. 
rarlar, 101Jetenln daha o -.., Mr 
yenilmiye razı olmuı buluaduiuaa ..._ 
ret ediyor. Bu kararlarııı adedi ikiydi. 
Birincisi, komisyona bir betinci Oye 
atandınyordu ki bu i1yeabı aclevi, nba· 
nm İtalyan veya habef topraimda olup 
olmadığını tayinle lıiçte uğrqmak11sm 
Ualual bldieesi hakkında bir nuihatte 
bulanmakla )'ildimlU o1maktan ibaret. 
ti. ikinci arar ise, komiayon reform 
ile birlikte ttalya ve Rabqiltan ara • 
ıındalı:i ilgileri incelemek üzere kon. 
Ryin toplanmumı 4 eylOle koyuyor
du. Bu tarihte ise yalmur lneftimi ~ 
mit bulunuyor. İtalyan aakerteriniır de 
artık yola çıkmıt olmaları beklenebltlT. 
Aradaki nkte ge1ince Uluslar Sosye. 
tesi ba zaman-fç.inde hiç bir fC7 yap. 
madı. Fransa, İtalya ve İngiltere, ma· 
._,..,. •• JP ırz- iti ..,. ..... 
Jan olmak ırf atiyle, durumu gCSrii§ırıek 
için Pariste toplanmaya karar vermiı • 
Jerdl. Fakat Musolini, bu toplanmanın 
Uluslar S~tesine baf1r bulunmrya.. 
cali, ft (enıinliif mevnl>ehı olan) 
HabCflstanm bu top1antıya gfrml,e 
menn olmryacatı gibi bir pıt koşmq. 
ta. Bu Uç taraflı g&ilpnenln nasıl ge. 
11el bir bofltıJr ft baprnıslrkla IODUf-
1ndrfı malOmdur. Bunda 8tlrl sa. 
v .. m timden 90Ma bilfiil tbertaraf etH .. 
Jebilmesl için ancak Fransa ile tngil. 
tereain. Habqlatanı bazı 6ncrilikler 
~pmalr huıUIWlda ikna etmeleiile im. 
klnlı olur ki ba anerUiklerde hiç de. 
ğilse bir zaman Çn ltalyan ihtiraı • 
lannı bamftcak mald,ette oı.m ya. 
butta Mnolinrnla; yenijınesi gerellle 
engellerin lnemlnl takdir Re, tetek1erl. 
ni uaııma,a rur olnn. BiımmJa ben. 
ber bu farulye •e tasmlarm fhni11d 
bal" 1alç te hakikate daneeek clm1ımda 
olma4ıklarmı llfy1emelr lhmldır. 

Ne ltal,.wnm Habefietana uhmnn 
klftlJUyen bir karan aı....,.. ne de ıe• 
retr e'kol\omili boykot gerene herhan. 
gi bir diiel' bofkot ~klinde olsun ber. 
kiteler tatbik· etmeye kalkııtılı tak.. 
c!irde Qluslu- Sosyetesi &181Dbleslafrı 

O)"blrlili toplayamıykalt besbelllctlr. 
Utas1ır byetesinfn iyeleri arum. 

4aft birçoklarının, belki de bu gmı aa. 
ctlon1era ran olacakları ihtimaH .ar. 
dır. Pabt 8teld Gyeler de nrensel ba. 
np de-tam ett:INCC>k kollelıtff bir Jauıe. 
bt prenaipfne bıp ttu,ablleeelrlert 
tıalhhlı keneli ®lradmı dofritya dip. 
1omatlk auğlanna fedayı terolh ede. 
celrleri fGphesbdlr. H)lltU 1tealn ola 
bir feY nna. o da Ceaevıe,I uygun " 
elftrlfli bir toplamm ft aJbfma yeri 
sanmatr!t beraber, uluslar, 1rencli Ulua.. 
lar sosyetelerini, bir Mnt lftCI ve ,.. 
racı olmak bakımından, delerine lnati. 
nmnakta ohlp cliplomatilr glrUt'l ve 
andıqmaları gene kendi aralannda ve 
devlet ile Mvlet arauMa da yapmalı.. 
la' blmaları tercih ettilderidir. 

Eier lnciltere. eyl61 toplaDtıu aır'I. 
aında iyi niyet ve onur adına anclla.-. 
yı kullanmaya çabpru VU.On'un yap. 
bp blnuım kendi &W ibıüncle 1ıkr. 
tıp n:sıa bu& oldulum taldt olacaktır~ 
korkarım. 

:Sir de hai,anın hareketini tenktt 
ve katllqeD bfT larana bir ~ 

§ Yalmz yerde delil, gökte de 
artık rahat kalmadı. Malta ada
ıının ilbayı, hemen itler ı ek llzen 
bir radyo istasyonunun kurulm t· 

nı emretmittir. Radyo neıreJe
ceği !eyleri hem İngilizce ve hem 
de Malta dilinde iöyliyecektir. 
Kurulaccak bu istaa.yon kuzay ;. 
talyasmdaJd istasyondan hergün 
yapılmakta olan radyo yayı\lını 
aldürecektir. 

§ Y•ıll:ııdi&de •JDJ iti yapan 
erkekle kadm apı icret atdıtı 
memlebtler flUÜnhr: Çelroslo
YÜya, FeleaMnk, lneç, Danimu
b ft Nor.eç. 

§ lneç'te, bU lokomotif, maki· 
niatinin vuifeai batında durma
dıfma son derece kmnıı, dun.ha
la yercleiı kalkarak var luziv'e 
yolama MYaD ~ •tJam• rr. 
Alma• guetel.vine- 1.aOıchot~·
dan bildirildiğine lire. hUİldan 
ltİrbf IÜD inc4t Gutenhura • Al
Velta aruaMla itli1en trenin ı:o) .. 
calan, ....... kadar ne ls•eıç'te 
ve~e de dünyanın ~ bir ye
rillcle ititilmemit dereeede lror
lnmç bir macera ıeç~dir. 
Ba trenin 1olculan, lokomotifi· 
nin makini.ti olml)"aQ bir katarda 
yddrnm gi&; hızla ilerl.mep -.. 
lamqlardır 

. Usule ıire IOkomotihen ayni. 
Mamaları liznqelirken. ldlçük 
bir istasyonda hem nıamİlt •e 
hem de atetÇi lobinotifteft inm • t4 
ler. Atetçİ ile makinist dqarda 
clolqırlıen, neden ileri ıeldiii he
niz daha 'belH olmıyan bir seheh
le, lokomotif birdenbire hareket 
etaritlir. Tren hızl&ftıkÇa hrzlq. 
IDlf ve 120 kilometre hızla Herle
meie batlaınıı. Bereket yersin, 
llıende bulunan hizmetçi kadın, 
yolcular arasında bulunan bir ti· 
mendiferci~• ~~ ~likeyi 
~lier •ermlf ve o da güç h&J ile 
lokomotif~ yetiferek treni durdur
IDUf· y okaa az sonra çok wkia 
b• virajı clö,perkeo bepU l>Al'Ml!
parça olacaklarmıf. 

§ Çekoslovak cht hlmnı w bu 
defald Ulualar ~ topla.n
tuma hatkanldr eden Ed.ard Se
net tilrlü bilgileri neflİade topla
IDlf bir zattır. Haldldi bir bilsin 
oldula kadar 171 Wr araJIC;IClır da 
Fakat ıenelik laayatı madclil dar
lıklar içinde aeçmlttir. On b.rde
fiain en ldiçiilü idi. Za..Oı babası 
bu kalabalık ayleyl seçibdire ·ı
melr ~ çok çalqmak aorun~a 
kalıJorda. Benet,.m ıencliiinde 
en ziyade merak eltili Ye ulrq
biı teJ futbol oynamaktı Pra~da 
Sla-.ya kuliibilne ~- 1US ... 

--.. lali .,..-........ 
,.._.. hatJ-'Dilqtı. Fakat iN &ı. 
nü bvvetiaden cloJ-.yı değildi, 
çiinkü .... windi Jahuz çok 
cenal, Ye hiç tlüpiıuneclen tlerlı.I 
karar Yerip tathilr eclenli Şi ... di 
Prq'da bazı pazarlar Bene '"n 
öııwali maçlan büyük ilıinli e 
taldp ettiif s&ü)tir. Kim bilir be&
ld hiç ..... F&JllÇ ofammnalr
tan llCI .. ,......... hiç ZP "'-

diJmemeli çünkü madem iri Uhı• 
lar Soa,eteeine ... kanlık edivnr 
- llii:rük ,.....ıçldc bu deiil .... , 

W'ra6JM1aa il:li lliriltmnl ~ VV• 

clır. Bu takdirde de ltalya, Uhıitlt' 
yeteaini terbder. Bu he, 
reket laertne daJaDlllll trir 
anmı.al lıanı ana ola W kmliililuai 
Hmlll8 mnit oı.a. ._l olur ki ba _. ,..,,...,_ -n bllm ben.er ,eal 
bir kunmıu Opmn •11 ft Jtni .....-. 
kunnak ve yaratmJdr •orağını doıu-

Pakat itte lleı pye kaltm lllusla"1 
Cenc.'Vf'ecH on bet yıl için toplaytljft. 
mit olmak, uttt bu topJa:rıt. ko~f 
giwn YC gUvenlft fllldltOne 161Wil 
mit IJr sa7gr ft ihtiniD ı.ft4i \tile 
olu, gene de u Wr .., ~ ZL 
ra bizim tJ..U ~ bulundu~ 
mu c&'eyla ·••~ bir tan olupu t. 
al gerçek •'m da -.fkun arkamda .e 
el ~ huttlanmaktlı M usa nast 
n.tm.lf 4e nrdır 
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~kara-E~~~ci~~z ı_K_A_S_A_: _________ L_k8a-45-40--L-ira ___ S_E_R_M_AY_E_: ______ I Aktif Cumuriyet Merkez Bank< sının 14 Eylül 1935 vaziyeti Pasi 
Liu Lira 

Altın: safi kilogram 16.360,105 23.011. • 

laboratuvarı müdürlü~riinden: 1 ~~~~ı~~t 21·;~~~~~:0, 40.9sss95.47 ~~~1JiJL~~~I~~NKNoTLAR 
Muesscsc hayvanatı için 40000 ita 50000 kilo saman açık eksilt. DAHİLDEKİ MUHABİRLER: Deruhte edilen evrakı oakdyc lSS 7'18.!;6J,-

ıs o~o ooo 
l.026.i56,b 

mcye ıco.ıulmuştur. Tahmin edilen bedeli 1625 (Bin altı yüz yirmi Türk lirası 311 881 ,27 3ll 881,27 Kanunun 6 ve 8 inci m.ıddclerine 
bet iradır) lha1esi 9 tecrinievel 93S carı:amba günü saat 15 dedir. tevfikan hazine tarafından vaki te· 

"I' :ı: HARiÇTEKİ MUHABİRLER: 
Şartnamesi Miıdüriyetten verilir. Taliplerin 2490 sayılı ıkanunda Altın: Safi kilogram 4.401 ,278 6.190.763,28 diyat 10.64(.,JtsO.-

ruth pıtlar dahilinde muayyen günde 122 liralık teminatlariyle Altına tahvili kabıl serbest dövizler t.008.176,28 7.198 Q39.56 Deruhte ectilen evrakı naktiyc ba· 
birltktc Ziraat Vek:ileti Muhasebe Müdüriyetinde toplanan satın kiyesi 148.108.183,-
•lma komisyonuna müracatları. (2630) 1-4135 HAZİNE TAHVİLLERİ: Karşılrğı tamamen altın olarak ila· 

Deruhte edilen evrak• naktiye kar· veten tedavüle vazedilen 10.000.000.- 158 108 \R3,-

Harita genel direl törlüğündeıı: 
l - Şartnameleri ayn, ayrı yapılmış Harita Genel Direktörlü. 

fU foto rafanesı ve deniz ubesı için zirde muhammen bedellerile 
fhale gün ve saatları yazılı (8) kalem fotoğrafane malzemesile (5) 
adet Aletin eksiltmesinde talip çıkmadığından işbu malzeme ve 
alat pazarlrkla satın alınacaktır. 

2 - İstekliler şartnameleri görmek için her gtln ve pazarlığa 
girecek) rin de muvakkat teminat makbuzlariyle 28-9-935 cumar. 
tesi günü saat (10) da Cebecide Harita Genel Direktörlüğü satın 
alma komisyonuna gelmeleri. (2586) 1-4060 

Harita umum müdHrlü~ind~n: 
1 - Harita Genel direktörlliğil kıta erleri koğuşlarile hayva.. 

nat tavlalanna elek.trik tesisatı açık eksiltme ile yaptırılacaktır 
2 - İşbu tesisatın bedeli keşfi (646) lira (80) kuruştur. İstok

liler şartnameyı görmek Uzere her gün ve eksiltmeye gfreceklerin 
de ( 48) lira (51) kuruş teminat makbuzlarile 24 9.935 salı güııü sa. 
at (14) de Cebecide Harita Genel Direktörlüğiı satın alma komis· 
yonuna gelmeleri. (2478) 1-3936 

ANKARA İKİNCi SULH HUKUK HAKİMLİÔİNDEN: 

Ankara İsmet paşa mahallesinde boyru sokak 20 No. lu evde 
kiracı Mehmet'e •• 

Davacı Ankarada İsmet paşa mahallesinde boyracı sokakta 20 
No. Ju evde oturan dudu tarafından aleyhinize açılan tahliye da 
vaaının yapılan muhakemesi sırasında adresinize çıkarılan dave. 
tiye: İıkametgahmızın meçhal bulunduğu meşruhatiyle mübaşir 
tarafından ıbila tebliğ iade edilmiş olduğundan ilanen tebliğat ya. 
pılmasına karar verilmi§tir. Muhakeme 1·10.935 sa.at 9,30 a talik 
edilmiştir. 

(} gün mahkemede bulunmanız veya bir vekil göndermeniz lU. 
ıumu; aksi taıkdirde mahkemeye gıyabınızda bakılacağı ilanen bil. 
dirilir. 1-4139 

T örıı acı alır acaktır 
Askeri FalJrikalar 

Umumi Müdürlüğünden: 
Kırıkkale fabrikalan için tornacı alınacaktır. İsteklilerin im· 

tihan olma mahalleri bilahare bildirilmek üzere bir istida ile U· 
mum Müdürlüğe müracaatları. (2469) 1-3961 

Nafıa Bakanlığından: 
Haydarpaşada sif supalan teslim şartiyle ve Klirlng kanah ile 

416 lira bedelli 1300 adet komple telgraf fincanı açık eksiltmeye 
konulmuştur. 

Eksiltme 2.11.93S cumartesi gUnU saat 10 da Ankarada bakan. 
tık malzeme müdürlüğünde yapılacaktır. 

İsteklilerin ticaret odası vesikası ve 31.20 lirahk muvakkat te· 
minatları ile !birlikte aynı gün ve saatte komisyoRda bulunmaları 
llzımdır. 

İsteklilr:r bu husustakıi şartnameleri parasız olarak Ankarada 
Bakanlık malzeme miıdürlüğünden alabilirler. (2620) 1-4129 

Ankara llhaylığından: 
ı - Keşif bed~li 6500 lira olan Ankara stadyum ve hipodrum 

resmi geçit şosesini kateden noktaya ağaç kaplama yapılması ka.. 
pah zarf usuliyle eksiltmeye konulmuştur. 

2 - Eksiltme 3 teğrinievel 935 perşembe günü saat ıs de An· 
kara vilayeti daimt encümeninde yapılacaktır. 

3 - İsteklilerin teklif mektupları ticaret odası vesikası ve (487) 
lira (50) kuruşluk muvakkat teminatlaırile ve Nafıa müdiirlUğün· 
den alacakları fenni ehliyet vesikalariyle birlikte aynı gUn saat 
14 de kadar vilayet encümeni riyasetine vermeleri. 

4 - lstiyenler keşif evrakını ve şartnamelerini Ankara vilaye. 
ti Nafıa MüdürlUğünde gözden geçirebilirler. (2640) 1-4137 

Nafıa HakanhPınrları : 

§ılığı 158 748.563,-
Kanunun 6 ve 8 inci maddelerıne TÜRK L1RA<;J MEVDUATI: 
tevfikan hazine tarafından vaki te· Vadesiz 
diyat 10 640.380,- 1'18.198.183,- Vadeli 

1S.75G.618,62 
lS.?56.618,62 -.-

SENEDAT CÜZDANI : DÖViZ MEVDUATiı 
1.500.000,- Vadesiz 12.880.821,93 

493.992,93 Hazine bonoları 
Ticari senedat 
ESHAM VE TAHVİI ... A'l 

CÜZDANI: 

11.882.539,84 13.382.539,84 Vadeli 
MUHTELlFı 

13.374.814,8li 
62.605.699,6 

1 

Deruhte edilen evrakı nakti· 
A • yenın karşılığı esham ve tah· 

vilat (itibart kıymetle) 
B • Serbest e ham ve tahvilat 

31.291.157,91 
4.SS2.312,86 

AVANSLAR: 
Altın ve döviz üzerınc 
Tahvi15.t üzerine 
HİSSEDARLAR: 
MUHTELİF· 

Satılık hane 
Doğanbey mahallesi lbadut. 

lah caddesi şar sokak 1 No. 6 o. 
dalı kullanışlı hane satılıktır. 
İçindekilere müracaat 1-4149 

Memur aranıyor 
Nakliye ve gUmrük işlerinden 

anlayan kefalet veren bir memur 
istiyoruz. Mesajeri şehir acentah. 
ğına mUrtacaat. 1-4128 

KİRALIK 
KIRAATHANE 
Sakarya mahalleııinde bir nu· 

maralı kıraathane bütün eşya ve 
takımlariyle sahibi tarafından ki. 
raya verilc~ktir. Talip otanıar 

mezkQr kıraathanede S"'hibi SU. 
leyman efendiye hergün mUra. 
cacı.t edebilirler. 1-4150 

Doktor 

Ali Maruf finvPr 
DERt. FlRENGt VE BELSO· 
ôUKLIJÔCJ HASTAUKLARJ 

MÜTEHASSISI 

Tahakhane caddeai başında At 
tıntaş sokak No 17. Hastalarını 

hergUn 9· t 3 ve t S·20ye kadar 
kııbul eder 

lLAN ŞARTLARI 
Beher Beher tı1 

Sayıta Santimi Saytfa gl'lntimı 

-- tll 
ı 300 s 200ıı 
• 150 1 100 
8 80 1 40 

1 
8 30 kuruttur. 
l H 

. . 1 
- ayır ıılerıne ve yenı tı 

çıkan kitahlara 11fd U!nlardan 
1 

% 15 tenzitlt ,apıhr. 
Z - Zayi ilin tM-detleri mak. 

I! tu ytlz otuz kuruttur. 
S - Tebrik. tetekkUr, evlen· 

me wefat ve lcatt alılka lllnla 

30.874,54 
4.270.24 t .31 

YE KON 

35.843 470,77 

4.301.115,86 
4.500.000.-

11.240.047,01 

26S.872.07Z,78 YEK(}N 26~.872.072,7 

Z Mart 1933 tarıhınden l•ibı.ren ~ İskonto hııddi % 5 '1. - Altın Uı:eran e avans % 4 11. 

Çaııal kaJe jandarma mektepleri 
sabnalma komisyonu reisliğinden: 

Erzakm 
Has ekmek 

Kilo 
893650 

1'ahmıni Muvakkat 
bedeli teminat İhale 
L. K. L.%7,5K. günlemeci GUnU saati 
89365 6702 38 30.9.935 Pazartesi 15 

Nasıl olacagı ve hangi 
birliğe aid olduğu 

Kapalı zarfta Ç. Kale Jr. birUklerı 
dedir, 

Has ekmek 215000 21SOO 1612 50 30.9.93S Pazartesi 15 Gelibolu. Kapalı zarfla 
Odun 1,775000 13312,SO 998 44 30.9.935 Pazartesi ıs Ç. Kale kapalı zarfla 

1 - Çanakkale 1, 3, 9, 10 sayılı jandarma okulları yle J. Hastanesi ve Gelibolu 11 sayılı jandarma ok 
luna 1.9.935 ten 31.8.936 gUnlemecine kadar senelik ihtiyaçları olan yukarda yazılı ekmek ve odunun h 
zalarında gösterilen günlemeç gün ve saatlerde Çanakkale Belediye Dairesinde salahiyettar komisyon· 
ca eksiltmesi yapılacaktır. 

2 -Teminatlar ihale günü saat 12 ye kadar Malsa ndığına yatrnlmıı teklif mektuplariyle makbuzlar 
saat 14 de komisyona teslim edilmiş olacaktır. 

3 - Şartnameler Ankara, İstanbul ve Çanakkale Jandarma satın alma komlsyonlarında paraslz gös. 
terile ilir. (5627) 1-4142 

Hususi almanca dersi Dörtyol şarbayhğından: 
Her istekilye kız ve erkek 

mekteplilere değişik metodlarla 
ve uygun kondisyonla öz siman 
dili, yabancılara türkçe öğreti!. 
mektedir. İsteklilerin (Yenişehir 
Setanik cad. 31 numaralı köşke 

1 - Belediyemiz için Dörtyol istasyon teıliml alınacak lmCkbcı 
ton çimento kapalı zarf usutiyle eksiltmeye konulmuştur. 

2 - Eksiltme gıinU 27 ey!Cıl 935 cuma günü saat 11 dedir. 
3 - Taliplerin mezkOr saattan evel Belediye encümenine tek· 

lif mektuplarını vermiş olması ve çimentonun b\>zuk olmamak 
şartiyle bedeli bir gün sonra tamamen verileceğinden isteklilerin 

başvurmaları. 1-4122 Belediyemize müracaatları ilan olunur. (2629) 1-4134 

' 
Devlet DemıryoJları ve L'manları Umum Müdürlüğü ilanları 

1 LAN 
Muhammen bedellerile mikdar ve vasıfları ve mahalleri, saatları ocaktan alınacak balastlar ayrı 

ayrı ihale edilmek üzere açık eksiltmeleci 3.10.935 perşembe t.inü Kayseri işletme binasındaki 4 üncü 
işletme komisyonunda yapılacaktır 

. Bu işe girmek isti>:enl~rin hizal~rında. ~azıh .ma ~kka~ temin~.tı vermeleri ve kanunun tayin ettiği 
vesukalarla kanunun 4 üncü maddesı mucıbınce ışc gırmegc manıı kanunı bullHlmadığına dair beyanna 

me ve tekliflerini eksiltme günü saatına kadar komisyon reisliğine vermeleri la:7ıcdır. 
Bu işe ait şartname ve mukavelenameler Kayse ri'dt; Yol baş mı.ifettişliğindc: Ankarada Yol Müdür. 

lüğiınde, Küçükyozgat, Amasya, Zile istasyon memurluklarında parasız olarak dağıtılmaktadır. 
Cinsi Mikdarı Muhammen Muvakkat Balast çıkacağı İhale 

bedeli teminat ocak yeri ve saati 

Balast 4000 m! 

ısoo .. 
lSOO , 

Lira Mikdarı K. M. St 

5000 

1650 

1800 

t LAN 

375 Llrı 

123,75 

l3S 

Küçi)kyozgat 
S2 • 000 

lCızoğlu 
163 • 800 

Ulusulu 
263 400 

Muhammen bedel, ilhn ve eksiltme gllnleri aşada yazılı malze. 
me tayin edilen günlerde saat 15,30 da Ankarada İdare binasında 
kapalı zarf usulü ile satın alınacaktır. 

Bu işlere girmek istiyenlerin aşada yazılı muvakkat teminatlar 
ile kanunun tayin ettiği vesikaları, kanunun 4 UncU maddesi muci. 
bince işe girmeğe kanunt manileri bulunmadığına dair beyanname 
ve tekliflerini eksiltme günleri saat 14,30 a kadar komisyon Reis· 
liğine vermeleri llzımdır. 

10 

ti 

(2627) 

iLAN 
Muhammen bedeli 21808 lira 

olan lokomotif ve otomotris ka. 
zan borulariyle buhar huruç vı 
duhul boruları ve bagalık çelik 
çekme borular 1 Utinci teşrın 
1935 cuma günü saat 15,30 da ka 
palı r:ırt usuhylc Ankarada ida. 
re binasında satın alınacaktır Bakanlık ihtiyacı için muhammen bedeli 7S90 lira olan 230 ton 

kok kömilril Bakanlık binasında teslim şartile kapalı ı:arf uaulü ile 
eksiltmeye konulmuştur. I! a'llldan maktuan bet lira alınır 

Şartnameler parasız olarak Ankarada malzeme dairesinden ve 
Haydarpaşada Teaellilm ve Sevk MildUrlUğUnden dağıtılmaktadır. 

Muhammen Muvakkat Eksiltme 

Bu i,e girmek istiyenlerin 
1635,61) liralık muvakkat tcmiı .. lt 
ile kanunun tayin ettiği ves !<a. 
tarı, kanunun 4 Uncil maddesi 
mucibince işe f{irmeğe kanuni 
manilerı bulunmadı~ına dair be· 
yanname ve tekliflerini aynı gUn 
aa:ıt 14,30 a kadar komisyoD re. 
i!lligine vermderi lazımdır Bu 
ise ait Ş3rtnamclrr parasız o'a. 
r:ık Ankarada Mal zeme daire 
sinden Ha ydarpaşada T sellüm 
M udurlüğiıoclcn verilmekte<lir 

Eksiltme 3 birinci teşrin 1935 tarihine rastlayan per,embe gU· 
nO saat ıs de An.karada Bakanhk Malzeme mUdürlüğUnde yapıla. ARONE ŞARTI.ARI 
<:aktır. 

hte-klilcrin tekliflerini Ticaret odası vesikası ve 569.251 liralık tı ~dclet Oaht1de 
muvakkat teminatları ile birlikte ı birinci teşrin 1935 sah gUnU saat 
14 e kadar malzeme müdürlilğüne tevdi etmeleri lbnndır. 

İstekliler bu husustaki şartnameleri parasız olarak Ankarada 
Bakanlık malzeme mUdUrlüğünden alabilirler. (2612) 1-4111 

Manisa valiliğinden: 
l - Turgutlu • Manisa yolunun 1 :ıı:074.17x474 Uncu kilometre. 

lerinde 26 adet beton anne menfez inşaatı 11580 lira 98 kuru~luk 
kcşifnamesi üzerinden kapalı zarf usuliyle eksiltmeye konulmuı· 
tur. 

2 - Şartname ve saır keşif evrakı parasız olarak Manisa Nafıa 
Müdürlüğünden alınır. 

3 - Eksiltme tcşrinievelin 4 UncU cuma günü saat onbirde Ma.. 
nisa vilayeti daimi encümeninde yapılacaktır. 

4 - Eksiltme kapalı zarf usuliyledir ve 2490 sayılı kanun 
esa tır. 

5 - Muvakkat temınat miktarı 868 lira 58 kuruştur. 
6 - I.:ksiltmeye gireceoklerin kapalı zarf içine bu senenln tica.. 

ret o lın vesikasını da koymaları ve teklif mektuplarının saat ona 
lı: ' ~ mi enr'lmen riyasetine tevdii prttrr. (2643) 1-4140 

17 Lln 30 
9 .. 18 .. 
s " 9 .. 

Posta Ocreti g8ndf'rilmiyen 

Jmtıyu sahibi ve tiaşınu 
harrirl Falih Rıfkı ATAY 

Umumi neşriyatı idare eden 
Vazı İşleri MUdilrU Natuhl 
BAYDAR 

Çankm ct.ddtsi civarında 
Uluı Bımmtvind• buılmtş• 

tlıt. J 
• ,-f 

Mah:emeı 

ı - Perçin çlvilerl 
2 - Vida, civata 

ve somunlar 

bedeli teminat gUnU 
16100 Ura 1207,50 Lira 14.l0.193S 

16673 .. ızso .. ıs.10.193s 

3 - Ağaç vidası, rondela 4590 " 
ve gupilyalar 

344,25 .. 
Salı 

16.101935 
çarşamba 
17.10.1935 4 - Cebire ve travers 4747 " 

butonları 

5 - Yaylı halkalar 1629 H 

356 

122 

(2576) 

.. 
Perşembe 
18.10.1935 

Cuma 
1-4073 

1 SİNEMALAR 
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[ YENi 1 BU GECE 
Garry Grant - Franceı 

TA"11RAT VE TEZYiNAT ıila Moreııo tarafından 
.... 

DOLA YISJYI E TATİL 
f.DJ ! . \1 JŞTIR 

f P.tTıııil edilen 
AVLANAN GÖNÜL 

Franarzca g;J .. lti 



Devlet deuıir ) olları ve ı 
limanlan uıııum itlaresınden: 

WCVUIE -- tete•tnta. 
........ - ..,_. "-•n_.._ .. ._. 
..... ...-.. •vtcaye•e edJal&. 

• ı .... -... ••• flllclr etllftlnl•· .... .,.. _... ----
REVUE 

Mulammen bedelleri1e m.ı.kdar " .,..nan ~ mahalleri ve mt. 
lln yudı dört ocaktan alınacak balastlar ayrı •1n ihale edilmeJı 
laere ıçık cksıltme-lerf Z!-9.935 çarşamba gilnil Kay.eride işletme 
bınaıınd&ki 4 üncü ,s~UM «omısyonunda- yapılacatrtı,. Bu işe gir. 
eelr iltıve11lern• biza"armda vazıh muvaldcat teminatı vermeleri 
n unıuiun tayın cttiti ..esikalarta kanunmı 4 Uncll maddeli macL 
laince &fi cırmcye manil kanuni bulanma•tma dair..,. • .,, ne w ....... ....._, ._. .. ..,._.......,._.__... ,..._:.,... 
tekhfıenni eksiltme giht6 wtına kadar lmomillJ'OD reisHiine "'· 1 -~===:;.:::;;;;:.;,;...;,;;;;;=;;;;::;:....;.....;;;.;;.;...;;:=::::::;:===;:_ 
eeıert tlmndır. t• 

a. • ut fUUUDDe " mubftlenameler Kayaeride Yol Bat 
.. ,.m,uı;,ıde. Anbrada Yol lltıdtlrllpade. Amuya w: T1lrhal 
1119 ..._,on memurlaklannda paruu olarü dapaJmaktaclır. 

Muhammen llımıkbt BaJastaa 

Kfkdan 
Teminaj pJracaiı 

Beclel mikdan ocü yeri - ..... aad 

BaJut 2000 ... 

• 2000 • 

1500 

• 1500 

Ura K.11. d 

2200 

1650 

1950 

165 lira 

165 • 
123,75 • 

1-5. 
(2523) 

A.....,a ··~ llS ~ 500 
Turhal 
204 • 000 

Zile 
ııs . ooo 

1-t015 

ıo 

il 

15 

Ui 

lstanbul: Deniz Levazım sabnalma 

Komisyonlll:'da~:. 

Ankari wliliğinden· 
ı - Ketlf bedeli (2G65) Ura (11) karat olaa ...,Ulli tribln· 

ler1 lçla ı:tm alımıcak olulda ~ •k ebiltmeye konutmuıtm. 
a - Bbiltme ıu.m perfllllbe sBatl mı.- bette Anbra vL 

~üid•clmealMJ~· 
1 - llnakbt temlaatl (191) Ura (M) kmUfblr. 
4 - latekliler buna ait prtnametlnl iter gln -- bat mlllen. 

tllliliaııle &kc1en geçiıebilirler. (2431) 1-aast 

Emniye.t ifleri umum müd~ 
lüğünden: 

Müdürl~en; 

ahlık ap rbniao 
Ti iye Ziraat 

Komiı;cvonu ilinlan 
BlLtT 

uazdan honmm8' evi ihtiyaca içia (la blem altt w ftra IS 
eksiltme suretiyle utın almacalrtır. lmrrm 209.9.\5 UtM g ii 1Mlii 
• 14 dedir. BedtU. (.2200') liradır. 'Mlnillktt tturNnaO. tleJ)-lital 
Bvsaf ve prtnamesini almali ve c&m8k llıılfyftl. • lllıielllf••~ 
JLILV. atın alma koari.,..auodan alınairaktte. F. ;illf Lift ...... 
1eriD {M9B) No. lu bnmula .-ıen"leli .esaikh.. ve MS fbtıli~l)ı.!;: 
mt mektabiyle birlikte belli pin " ...dittk utua ....-. •lllllNıl ...... ·-teri (201st t .. 

8 ... 
1 - 11.135 1dJo 1'ef'a IU78 

iHo Jlltil' UllAl!r" .... ..arfta 
~ ....... . 
ı - Hepi .. 1ii4iilea ederi 

48.719 lil'a 75 ...... ilk lunç 
param S5S4 Undir. 

3 - tbaleu 30.."8 ........,. 
tut 15 dedi!'. 

4 - Şartname• 244 kcuıat mu. 
lııabilinde her l[Ün komisyondan 
almabıUr. 

5 - Ebiltmeye gınceld na 
ıt90 sayılı kanunun 2. 3 cü mac1 
clelerinde istenilen be1 e ·ır 
birlikte teminat • teklif 191&. 
tuplarmı ibate aatmdan bk ._ 
at' ewl 111. il. V S. Al 1Co nu. 
Da ~teri (ı~ t-"4075 
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Barserl kombinası nasıl açıldı? 

Pazartesi günkü açılış töreninden türlü görünüşler 


