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Bant ve harh hakkında ilmi bir teori DIŞ HABERLE 
lf-'W:ıı11Lıaı lıifiiııl flfal_. 4ol8fbiı h sual.anla, bir 

.,,.,.,. illia, "ltarh n.ru?,, ve '*laarh ileride de meveaJ alacalı 

-1,, malferine cevcı6 vermefe ~ lıımıı1 harlnn aebebleriyle, bunun 
6niine ı~mefi çareleriai llftlll4r ,.,,,,,_ A,.iıtllllıi ~ 6a Mi ... 
ole ceoab balmafa pılqmalda4ır. 

İtalya • h.aheş anlaşmazhğmda son dnnım 
DA~IK HABERLEICı 

IJlwdar ~ .. Rlıklar 
ve Dan:ııii 

Anlaşılması güç ve &Uma tehdı 

ıdici bir aaribe olan harb, inaaıwı Jaa. 
tıram mulatelif ..ııer priyor: BU 
tan gaye nedir? Harb daima mevcud 

d 

\,. 

olacak mı? v. ı ... 
Apğıclaki llltıdar, ba ıaaallae müm

kün olduğu kadar r»jcktif bir cevab 
wreceklerdir. 

. Kiinatta her teY• han.gıi cepbedetl 
~ ....... , lmelret ft daimi. 
eit'VM ha'i-cJeljr. B• ........ fer.ıil 
...... WJelrtjf ...... .._..._ ~ 

,.._. da i VL '=n-hnn 1+1...
- •"1' R mi•• elm ..... pi 
..... Tmüi 1* tel' '1 .mcır• .... 
-. sik .... a7'e ~ .,... ~ ........... ~ .......... 
..... ..... ,. tiki .. ' u WICJ 
... ıetirea 1air aç, 1md Wr ~ 

-
; 

-
,. _,..._ ....... ... 1lalaa.. 

k ....... Bclldtle. ..... . 1 

. ı.Bade o1m ... w .teti;me• lmft-
tin tesiriyle bu gruplar ileride birleşe 
cefkler, tam bir arsıulusallığa kıadar n. 
rac:ak olan büyük teceınrıular içinırJe 

eriyec:eklerdir. Bu teıı:lmlllil ortaya lmo
yan .... +eae, human ae ..-tle gtt • 
çekleşeceiini de anlatmaktadır. 

Bu etnik geni1lemeler, mağdenf, ne. 
batf, hayvani, etnik Mitün hilkata fL 
M8 olu bir melrwi...ı... 4oğımk1a. 
aahna hareket halinde bir bqlangıç. 
tan ıeçerek ,e~edir. 

r.W.tin Bilettiği manzara laıiitUn 
..ft 0 nleri hayrete düşilrUr: Tarih bu 
-...nnm 9zgilıeritü '1111Wellel tir ıe· 

..ııUde tıalıit etılliftir: lagı1tıeftde hir. 
Jqme 1larelııeti Beptardde~dca (n.ktiy. 
1e lagiltercy;. ıa.e etmiı ~c11 lt61dl
met), Gaule'de, tı dö Frana'daa. &pn
,_•aa Amiki'de-., ~ Piymonte· 
._ Almmpıia Bnı 1 ' etin. Yat
-istanda MMıedonyadan. :Rasp'da 

Sea. Peaemmc'-. ÇiBde 11nçmt. 
dea. Awrilat Wdefik dnletleriade 
Masaçusets'den ve ilh... ._,, "fbr. 
BupaJdl devlederdea ~biri ilandan 

.... bir .... ppı' 'f'"· .,... 

.._ ller 1liri 4ıllııa •teı...._ da. 
Kanıetli,.. ...... ,. im kcı&b iwa. 
Jıiı ,~ .... içia ~ ~ llll'akmat· 
tlMlu.. "• ...... fidk..,... ..... 
ı.nm bea:eeekae liL O 4a tellkik cıe.. 
.eyaiar gibi. bzaydan &finqe ~ 
t1ojmalrtadır. JltiphedeleriR bsablaa 
eme tıekimıiillıl ~.. ~ 
bu kanun pndiye kadar göze çar~ 

8fbl'· "Mibüartllr. aha 7Udanadan 
babuleri .ımı,u JmaA1ana,, ~ 
olan hallerde harellletli.ı katpalr iılaıe. 

melerine tabiat& ve ........ le ~ 
aarmaıarına sebeb budur. 

Onun için, lakayd ta1ıııiat bil...-. 
vemetler.i aUiJ> liipfkıniilt i-·hzw. 
Jmeıadi• mahlul bir usulle birlqtirmit
tir: aJJfbn. lıanetlilse ,eii1'eftk. 
Bu, sual bir__. 4et1t, bwatan 11l\1Vll. 

seaeleda yenidca 1ı:andmuı saıeti1Jıe 
bayatm devamlılığını temin etmek içi11 
biricik çaredir. 

Muvazenenin. elzem olan, yeniden 
kurulup içill. &o.pnklann aeaitJıew

al mretiyle ıııurlarm azalmuı j'Qlaa. 
da bir ıekil deiiJikliii ,.....,..., Harb 
banu sert. fakat emin bir tekilde -. 
min ediyorda. tımia biriaci eule ver. 
eliği cevab budur. 

FMat. --. rirla'ed•i• .ın el. 
......... •Wfl1aırm Wırkfli•? ... 
................ dede.Jt!ı 
Wleıull w J9' ıı ı"ili 8'dıP 
MJ'' , • ı ' W , R • • s • • . • . - • ~Jctiıııl. ... 

' 

' 

ket pahalıya malolan bit' kuvvetin &ö. 

riilrörüc ~ ti4lrlete iNiik olllll 
1rir tefi •hı • yoJqle auçeldeştir
mai p .,,.1 ........ 

Harbrıı faydasıdıjım göstıcrmekle 

..UClam 911lak' er-.: fimdiye bdar 
yalnız etrafmdaki ıerJeAa görinlişü.. 

m, ••• \Ni• ftl'dildeıi 4enlere, yaai 
bir kelime ile, kainatın manzarauna 
iwlj • ediyen1a. llocJenı ilmin tarif 
etliii tetiWeki llljatm tü1ili7le • ba 

, 1 -- ........... ispat olma 
1lilir. Jhlctia. IEiiaat elektronik tıeori. 

971e bala ediJmehedir. 
~ 1liit&a tıeıalıılh'led, eaerji. 

- wAılelt•lnme ı.tWır ft bir pataD-
8i,elle --W'&jatmm ~ 
•J r • tr ..tJmktacbr. Fakat ı. 
... gittilıçe letık:aai etmekte ft kea. 
t1i1riJ1e 11amcr. 1-ftlaete ptirdiği. ean
lwbıdııla eıe--ıann, •toaam. lriicqre 
irin, unun, !11y+anm -ve etnik grupların 
da tedenniaine yol açmaktadır. Bu te. 
denni llenadarda vücud bulmakta, u
lualar için de. bakikiğ yıprwaa kay. 
.a.aı.ı olan amırlaıda orta,a 9bııak
a.cbr. 

Tabiat Jtte bu tcdenniye üAç o.la.. 
yordu. Galibler topraklannı büyüterek 
amırlarm uwnluğunu azaltıyorlar ve 
•aıfitatla,, yıpra11111a satbmı efalta. 
rak, tedenni eden potansiyellerin imda· 
dma }'CtİfİY.mnlı. Böytelikle ele. ,gru. 
pun, yani altnU!l hayatma yeni bir 11· 

hat ve kuvvet getiren bir muvazene hıı. 
s1 ~ -re hayat, 'tabiat prttarına 

aypa olarak ..,_. ed;yorda. Hiditıe • . 
ler, 11G11GÇ1arın iyiliğini eonradm orta- ' 
ya -,u,_a.. Birinci asmtaki GH1e 
rnemh•etinin bin tane alut1Unua yerine 
kıriE n gıeçtiti ---. b:mlann bayat. 
larmm ülla rahatlqttfı 9C dtheldıği 

piWii. Ba kırk il biır btiyü ulusun •· 
Pa • m bidiii içine alındliı zaman, 
.. Wıdİlle ... brüteristik bir tekil 
aldı. .Fakat banıua ~ de bia yd klil\ 
pli. 

Eler bagln Avnapadaki birbirleria. 
den ayn w birlliderine fitma• Qle 
obl:I W.. lridqmeler. munzıeaeaia. bo.. 
..waı- w tedewriwin lrıqlad.ıtan 

glıaeım fimclild 1ı::ris. h al.alarm bir-
1 pr ekri dolaylliyle ortlıda blbcak· 
tir. BiJalojik Wr IM:ÜM -..m ela lla. 
nu göstermektedir. Avı..- malaitl 
8.8 ldlı tııedir; alllz .... amhit· 
ıeri1lia mnlmp ile u.- ldhseaııe. 

clir. Awıwpa .-ı.mm Wılr ı wiv'tt. 
~ bette ffrt nhbeti..te mi&. 
caktır. 

Eagdlenlal kartulaa t\wapa. .... 
deailee. geçmitin - 41en:eedc aı.. 
kunç bir ıeyinden tasarruf etmek -.e. 
üyJe ,_w. ücı'h je ~11h1.aktlr. 
lııanlık ya biriqmeık, yahut .da talriiğ 

1c-Uil ıi.WC:tifte btlmk ~nda· 
dn'-: B-.nı yahut hatb 1 

B-. bir bnr metıelırai4lir. S....cu 
auak ven"leoek cevab da budur. 

U •• Hr6İJIÜIİ• qMJ saymnd8D 

Sandıklı - Kara.kuyu ara 
sındaki hat bit1.nildi 

(Bqı 1 eı sayrfada) 
ımmen onanmıt ve Avrupada bir hiictılll 
ppıldığında lngilterenin uluslar sos. 
yeteaine karıı olan teahhütlerini yeri. 
ne getirmek huaustındaık.i tutwnu hak
Jwada Ji'ranaaya werilecck cenb meteni
Dİ• kabul edilmit o14ujuuu bildirmek. 
tedir. Bu cevab hafta sonunda neıredi. 
Jecektir. 

Kahine. danamda iagilia fiıo.u hak
.kında nepUilea ingiliz tebligi ile Sit 
Hor'mı B. Jlmoliniye olan telgrafı U· 
zerine durumu düzelecetinden hotnud
Jukla not ahmftır. 

............... '1ildirij 
~ 

l.onclra. 24 (AA) - lagiJ.u bbi. 
oninlo '-c6nkü a&utaw:leri halılmlda 
lüç bir bildirif yapdlaıpcakbr. Genel 
etkiye iöre. gerek CenewrMea.. pek 
atıeld Awupa merkezlerinden 1-uı lıa. 
heder beklenmekte o1cluğanc1mı laayati 
biç bir ar. •• .......,,.tr. 

B. Baldvinin danıımaları 
Londra, 24 (A.A.) - B. Baldvin, 

dün akpm kabine af'kadaşlariyle ikincı 

bir ~şme yapm11t1T. Bu ı5rfifmeye, 
Bç ahini mldafaa babamdan başka. 'B 
Samuel HM, B. Runeiman. 13 Say.men 
ve B. Malkolm Mak Donald btılınq. 

la""'. 

Habefistanın ~rwl ıeferberliii 
Londra. Z4 (A.A..) - Deyli lleyl 

gaute.ainin Adisabaıa he1 9)'tan, dün 
Nepa tar.afmdan ima edilmij olaıı 

,genel seferberlik emrjain. yağma.r .-,,. 
•iminin aoı:ıuada bapaua saaskaJ ,ea
liklennde v.almd hemen hunlardan a. 
ra ilan edilmeai ihtimali olduğuau a _ 
ber ~.rmeılttalir. 

Habeşistan, ltalvnn nnergelerin; 
reddederw 

AdiDbaba, 14 ( A A ) - Re.ÔU çe
venler, beşler komitesinin 5nerge1cı i. 
ne ccvab oluM ttaJp tar'afmclan ya. 
pdan önergeleri kaltuJ edilemiyecek 
mahiyette saymıaktacbdac. 

Habqistaa.uı Eritreyi italyaı 6o. 
maliaine bağlamak O.zere, bir toprak 
par,aaı vermektrn ~eri dW'aca.ğı .öy 
lenmektedir. Habeşistan, ail&hlarmr da 

bıra1ı:lmpcübr. 
imparator uraytnda yapılan bit' top 

....._ ~aki .-.elder unın ma. 
dıya lncelenmiftir. Habeflstanm. ulus· 
tar tosyeteainin naatha4: ve tavsiyeleri. 
ni tatrib etmeğe karar verdiği berki
tı"hne'ktec!ir, Hattl Habe•i•tan, ltalyan
lar ul41tra bile, pekine. 1v' myetinf 
labat 'etmek gayesile .n'ks lntalanm 
sr11mhm ıg«l çelnnele bile huml'IT. 

Pakat, bu tarzcla hareke• -edttn'n, 
11ıe...ıinl miliafa ~ hnetini 
ııaltacak ~ Mç- Gk ~ baş. 
._._. ı.teoarıae"teclfr 

ttalyanbmn, llR~ b-vftt\et'mn~ 
t*rifr ~ad 11.-ekette bu1unde1damu 

ballw etme .. ilatima!me aacy.lan "'"· 
memek hen!. Nelih6• -.ntr yakmmda 
bllhmm lnrnetlere. i«;eri çekihneleci 
emrini WTediif 8i>ytenmektıedir. 

Bir italyan ifyorırıı yakaladılar. 

&parta. 24- (AA) _ Alyoa • ı ı ~ 24 (AA} - ..,_. •· 

Antalya hattmm Karakuyu • San- jansı aytan bildiriyor : 

s 

d*1ı lrwn•• Wtirilmif olmaSPJ· "1iı br 1lüeıJ ondan AckWp git-
... SawJ•••ıda ,Japdao1r açılma mekte olan bir ltalyan, ifyanm h;rak -
..... Wwınak lime 1.1par. li•'*1'lllr• t'-1yaD etpsi 9. V'md. bip 

ta ili adma JD 1rifi1ik hir maNn tmrif balmnc1a amda ltalunmuştur.. 
r Mbya gitmesi km:-1aştud- 9ant1an bqka. Oonda1't!a1d italya 

..... 11111 ... ,.., .. • , b la.. 
2 ' • 

-. w llıuahia haşle•••Afbi. ko-'lolomııun. Suaan•a aitmeaiae lda 

.--------------------------------------------------- nnaenıişluda. 
-rı'·ı..,s'd• ... ....,,., • ._.... JI '11"11: 

~~ 24 ( &..A) - .hatya •lilL 
liğı. itatyan .afplomat.ik '1aırymnln c:;,..,,. -··· .. ,.,. ........ , ,, ...... ....,. 

.. - .. iııla lef •••• • ... -.iiwJ ... • J ........................ * 
20 

dar hmtolosluta ne A4laa ar~ 
soyıtn• ulndıtını ı,,...,emelrtNBr. 

GiJeR aM:erlerin arJaııısı 
af lftlftfldı 

...... M (A.A.l - D6a "fdllapt 
z 000 nefer hareke1' etmiftir Gdecıe\ 

· dört gUn ~e lf11pnli l'hmmtadan 11 
gemi kalkacaktu. 

Durumu çok lu.ıraaiıic IJÖren 
frYllUU lıaamı 

Pam, 24 (A..A.) - Betler lromıte· 
sinin işi dcvret:meW. uzlaşma işinin tana 
bir yarıda kalmtı111 aaydmaktadır Gaze-
teler. kcaeeJin. mfiiıraadeli .. uran.. 
maıtt.. komite kadar ileri citmiYecefina 
umnakta ve durumu çok Wk6 c&-ek· 
tedirler. Biru 1aelli verec:ıek Dokla in
cifü dçisinin B Stmç'i ft 8 llmolini
yi göretindaı 80Dl'a italyaıı - iııagilis Ü • 

cile! indeki gerpıJitin llafif1emit olma
sıdır. 

Jurnal diyor ti·: 
• U ztaşma kesin olarak eya düş • 

milştür Fakat itin en tehlikeli tarAfı. 

görüşmek için eldeftı bir hraatın kaçırrJ
makta olutudur. En büyiilı mla,ma 
hamlelerini yapmq olanlar biJe dllıı 

uz.ağa gidemiyecelderlni idrak ~diyor 

pöi görlinmektedidcr. 
P&J PariziJrea tun.lan yuı,oı 
' Ulanlar 909yetaılnin mıa.tJnna 

lidevi bitmiş görillebll1r.... 

Bu gazete, konseyin ı 5 ncı madde 
nin taaartadttJ tanivelen i1eri drt>ceği 
ni tasınlamaktadrr Konsey bundan 
sorıra toplanmıyacak, fakat devresine 
de aon Yttmiyecektir ~n Cenev
re'de müşahidler brnkarak toplantıla. 

rmı sonr.ıya brrakmnr ilttlmani g8rün
mekt dir 

Bu müşahidler, l~umu balmde., öa 
«den çafırma Jiizumu 1aiasedilmebi • 
ziıı derhal toplantı yapand ankimnı ft· 

re~klcrdir 

İngiliz • it.alyaa an1a...-. ea.e.re 
çevenlerinde büküm dıQ etgm aa.ı.JI 

~idrrmiştir. Buau, ıı~ Wr 8eW'jaçle 
kaydetmek cer.ektir .• noktıl. ~ ö . 
nemhdı.r. Çünki barb bqla,.ca. c. 
IW buçlanmur ve bafb ~ ccıçirilme
mea cer-e kecrlrtir 

M';ıten şu Fikri yUrfitiiyor • 

''Gorüşmelerle geçen .üç uzun hafta 

Wn • lııllpnaıahk1a ~· !fu. 
Konseyi~ harbıo ba,lamaauır beldeıaelr 

here 1ıoplantılarrnı .,.ta,. 1rınüaaar 

ihtimali vardır. Memnuniyetle kaydet • 
meliyir ki, inpz ~evenleri. frarms .-e 
inı'tiz ~egeleıhıi.n .m 't bh1liine ıle
ftll'I etutefe hU'D' oh1u"1anm ıay!emiş 
lenltt-... 

1aııe dl Pwri putesinde Pertlnab 
..,...1ıl. 

• Ceıene"de hemen herkes bir uE • 

ıa...,. umudunu by\>etmft g1btmr. La. 
va 1 - Eden ~r&pteafnin lmgtln g2h1l • 
,.ulmm gıett\en mnele1erla çolr a19ma 
çrkttlı 95ylmebt'liT': 

Awupa güevntiği me.elad -.e laabq 
tşa 1t6tü bir gidit aldılt ta1cc1ircle ura • 
nn imktnı oldufu kadar buçlanwıaa iciıı 
gi!l'mlecelt banltct tar..za. 

1ngitizler, franauı - iAp.lb mlaşma. 
unut imlcinı olduğa lwla'r adr;ı oWaıfu
nu rmrta aöylemebedirlu.,. 

Bu 'lıaftan&a bqlanpcı, ...,......,. 
ğm, .geçen haftalarda ba.Jlayaa cer.- -
leşmesmi kaygulanchracak bir fCkiWe 
arttmruştır. Herkes fU fakirde lauJua • 
maktadır ki, harbm baı1amaaı:ndaa &a • 
ce son görüşme imkAnla.rrm tqıyan 

~m-. ya,anılmatrtadn-. 'Bu hafta, de • 
legelere h~ bir ndapm ....._ ftlW 

den h,.ramaktamr.., 

um 1etl6Crler w irfanda 
l>ıtblen. 24 (A.A) - lılaııla ~ -

mvrlatğlllltlD 117-.J pw:sıleri. İUIJ'a.r
bqr .acd tedbirler ... • •dıs 
aosyetffince karar verildiii ta...._ tr
laHaam ne p bir .._ .av.._ 
incdtmeidıediır. trı.mt. ar r •f n'z 
fikr.ince. u1tıa1IS _.Jet.eıll a,ea 4lla 
ber ıaemlekıetia lla ıeclbi&n • eaaııla 
venemilm-*~f ıı'd hee· 
tbmea pekk. 

idamda askerleriatls et n• teAk.. 
tere 7anbmr için lrlwla hl' y ..... 
bma hia ft -. •en11.ı ._ ee&
difJ 9ÖJ'lemncktedk 

Cenevre, 24 (A.A) - Dünkü topl 
tının başlangıcında lromey B. Mari 
koviçin anrsrnı kutlamış bundan so 
UJnhlıılu me.Jeai hUkmda Amav 
luk cklegeainin iuhllrmı diakmitt 

Bu dıelq:e. lafikiimetinia la~ biT • 
man aınhklaım haklarına Al1ll' wr 
meyı d6'iamediiiai. ~ni ekuH 
bakkmda yaptaCı }'ftli hİt' tüzük ik 
haklul yerine g«-tinneg~ 
dylemqnr. 

B Alom, komey"' ıeJecek topl 
ınıacta bto!ik okulı.n mtihiiniin ı 
bildiriğiDe uygun old11ğu onaylanma 
prtiyle, raporu kabul dmi§tÜ'. 

Daaziğ eeeeled llaklnndaki rapo 
tanda 'B ~. 1lon9<7 m. bir krıı 
llalkm ımgJ~nnı, onlan zarara aoka 
&tm kısma bTJl korumalı: zorund 
bldığrm eıd etmiftir 

B ~k. senanın 1>u bwıusta konee 
yın 1stek1erine uygıus tedbirler alaca 
tma emin olduğunu •OJ'1cmİftir 

lbportörli.n çılıardıiJ aonuçlara 
tılan 11 LavaJ, tihm!ar 90syeteai.ai 
D.anzığ temel yauu lliakknadald yil • 
keninin füi olm.a.u genetiğini töyle , 
ıniştir 

Paat:tU aaaı.riıüa ....,_, 
Jlcıma 24 (A.A.) - Awapalı .-. 

car ekicileri dcAuıııaaa geael ~•af, 
19 eyHlldell ıı e,ıile ..._ Bolope 
we .Romacla bir takım top' 1+la ,.apmı 
we im topla~ ltal,.a, &anaa, 
car. Umu, ..-uıya k.....u.ile .., 
elaul t... emtitW 4elef:deri bu ..... ...... 

Koagre, bir' kara 'IUl'eti Wııal et.. 
mişriı: lhı bnl' earetiftae teker üret. 
me lemrift genel wmıette nt11aı11ati.ze .. 
5' ı •l• • .,.. .. _ - ...... 
ve bunun için, mümkün olursa arsnıhl-
al bir teker --k~-.. taplaotıva 
çağırılmaaı ve bütün memleketlerde te
ker paacanmn ~ )'Mi bir takım lw. 
ns1arch kuftanrlmalr ~iı 'bi1ıc11. 
ri1me1rtedk. 

So.,-eder .J8ftİ •ir .Mlen 
, .... )'19pıılıır 

lıloMh' 24 (AA) -aiW 'ft T-. 
pisa mh lld kuıet ..... w..ıı .. 
ç.aş ....,_ •' • kwı /m .. ır. Dil 
metR ..... Nyalqlacle Wr ..... 
la ......... blbn .. ..,aadm' • 
~ SS •ki.ka .. , • 'sıa'I kea -
Lulrktu'• J'llft it 'ı' ... 

Ciolkovakiniıı öla llrenl 
Moskov, 24 {A.A.) - Takmlar4a a. 

leıa biiyUk tsitpl Cio1'ıovstdala ..... 

t&renl aGira ~· ttbrm.lıe 5D 1ıia .ı, 
tideıa fazla bk Ulahalü w iloa-.. 
• 'bafka tehirler Mepii 1Mlmm'9 
halde yapıknıp 

J' unaaidr' 11.,t d •n•i ,.,. ... ~,.. 
Atiaa. 24 (A.A.) - a.r+mlnt 

y6aıetg.ed .. Pi'« •• ,, 1 •* ge1ri ..... 
tir.. 

Şerııok'• utıı.a ....... 1 .. taJrd • 
bm 10 ,.Since. Jime'N .... .....,. ta• 
rafmaaa B. 11.aırlfe ffi .... lliaaal • 
dır.. 11.ni flil"la llMI •m 'ıs B t ..... taa• .... ktAi .. •• r ra 11..111 
mil ....ulm ........ w ...... .. 

.ıa.la lıltm •• , .. •;11'1• .... . 

... ..,., ı•ı: .. 
....................... = 

IOnr&, ........ ..,,, ' ..... 

adlMuraa ..._ t 'ta6. .... 
r .,..._ • CA.A.) - a. r -ıea .. 

latek. ıııli f lrir rr' ı ı ; ı s' • 
dlr ......... ,, .... 

" lp, memacml:ret wı-4 Wr 1ddlz 

haAet edece.._ • llrelb "1 1teliD 
B. ertokun ~ irıeal l w aa'nıma ı.aa.e a:e*e• ._ ewa• 

Londra, 24 ( A.A..) - Habetıltaa'm 1rı wa1atlai& tciô 9J lıllta 'l8lri a9 • 
Lonrlra elçisi B. Marten lal'lfmdan 9 necelfm.r 



l5 EYLUL , ÇARŞ ~ .. ılllBA 

[?n - aıyas~ 

iNGiLTERE 
lnglltere, modern ve .sanayıci dünya

'un hif şüphe yok ki en önemli bir dev
letidir. Daha doğrusu, lngiltere, bir 
devlet değildir. Devletin üzerinde bir 
'1arlıktır. Çünkü demokrasi, kapita -
lizm, liberalizm, sömürgecilik gibi mef_ 
humları bir takım gerçekliklere kalbet
ımekte, İngilizler yalnız herkesten ön
ce davranmakla kalmamış, aynı zaman
da bütün bu mefhumlara dayanan bir 
dünyayı, bu dünyanın hayatı telakki 
tarziyle beraber sevk ve idare etmiştir. 
Bütün on dokuzuncu yüzyıl ingiliz 
imparatorluğunun doğuşu ve kuruluşu 
devresidir. 

lngiliz imparatorluğunun bu kuru -
luşu bir çok memleketlerde masalımsı 
etkiler ve izler bırakmıştır. F. R. A -
tay'zn cTaymis Kıyıları> nda bu etki -
lerle izlere dafr çok tatlı sayıfalar var
dır. Mesela «İngiliz, girdiği yerden 
çıkmaZ> yahut «İngiliz inadı sonunda 
mutlaka üstün gelir», yahut clngiltere 
bütün savaşları kaybedebilir ama so -
nuncusunu mutlaka kazanın .. 

« lngiltere, en olgun demokrasidir» 
yahut « City dünya kapitalizminin yü
reğidir. yahut c:lngiltere demek ami
raute, Intelligence Service ve City de -
mektir» gibi sözlerde, korkunç impa -
ratorluk hakkındaki geçerakçe maUi. -
lllatı bulursunuz. Bütün bunlar, kendi 
kendine hasıl olmuş kanaatlerden ziya
de, bütün bir yüzyıl durmaksızın kud
retleşen bir büyük ulusun diğerlerinin 
ağızlarına çakıl taşları gibi yerleştir • 
eliği saygı ve korku formülleridir Ni -
tekim bunların yamnda, ingilizler, 
kendi haklarında kendi öz şiarları ola
rak, şunları yaymışlardır: 

Ru/e Britania = Hükmet Britanya/ 
Riclt or W orong, my country 

doğru yanlış, memleketim iqin 
Hem de tasasızca. 

*** 
lngiltere, dünya imparatorluğu mef-

humunu gerçekten meydana getirebilen 
memlekettir. Bir dünya imparatorluğu. 
tiünyanrn her bucağı birbirine bağlan
madan doğamazdı. Bucakların birbiri
ne bağlanması ise, makı'ne medeniyeti 
olmadıkça, gerçekleşemezdi. Çelik ve 
makine, en önce lngilterede doğdu, o
rada büyüdü ve oradan her yana yayrl
dı. Küçük buhar mucizesinden bütün 
deniz geçitlerinin İngilizlere geçmesi • 
ne kadar yüz yıl bile geçmemi§tir. Bü
tün ingiliz imparatorluğu bu iki hadi -
senin ara.sına sığışmıştır. 

Denizler İngiliz ve İngiliz donan • 
ması da bunların bekçisi olduktan son
ra, dünya teciminin lngilterenin eline 
geçmemesi acayip bir şey olurdu. Dün. 
ya tccimini idare eden lngiltere olduk
tan sonra dünya bankacılığmın City'de 
merkezle§memesı acayip olurdu. Dün
ya bankacılığı City'de merkez/eşip ka
pitalizm ve liberalizmin yurdıt lngilte
re olduktan sonra, lngilterenin hem 
kapitalizm hem de liberalizmi bütün 
ierdler ve bütün uluslar için bir akide 
ve ülkü haline koymaması acayip olur
du. Elbette ki lngiltere, donanmasın -
dan çok, insanların kapitalizme ve li -
beralizme bağlanmalarından kuvvet al
mıştır. 

Bugünkü dünyaya bir göz atsak, 
hemen her memlekette bu iki ingiliz 
malına karşı şiddetli reaksyonlar şah -
/andığını görürüz. Fakat her memle -
kette o memleketin 6z evlatlarından bir 
çoğunun bu iki malın dükkancılığmı 

yaptığım görürüz. lngiltere, hükmet -
mek i~in daha ne istiyebilir? Ve ~im -
diye kadar hangi imparatorluk, bük -
metmek metodunu böyle bu kadar apo. 
litik gözüken vasıtalara istinad ettir -
miştir Kapitalizm ve liberalizm! Hani 
burada kılıç? Hani kan?! 

*** 
Bir yandan avrupa tarihi ve bir 

yandan sömürgecilik tarihi, a.ı çok l n. 
giliz tarihidir. Fransız ihtilalini ya
pan fransız burjuvazisinin a:.rl amaçla
rını Napolyon ortaya koymustur.. ln
giltere'de düşm'lnı görüp te§his et. 
tnekle, fakat Ingfltete bu tehlikenin 
ba§rnı ezmiştir. Fransayı denizlere a. 
çılmak işinde böylece geride bırakmış 
ve o gün bugün, 11.radaki mesafeyi dai· 
ma muhafaza etmİ!itir Ciirıl(-ii o srra-. 

Jarcl.J uvrupanrn bütün devletleri, bu
günkli Polonya yahut Çekoslovakya 
gibi kara avrupasına gömülmüş dev
letlerdi. Felemenk ile lspanya'nrn 
karları çok daha önce tamam e.dilmişti. 

Ortada .kımıldayabilecek gibi bir Fran 
sa vardı. O Fransa ki, elinden Kana. 
dayı, daha ıs inci Loi.s zamanında ba
şına Prusyayı musallat ederek apar

mı§tı. 

Napolyonun tasfiyesinden sonra fran
sa ile beraber bütün avrupa, lngi/te_ 
re'nin koltuğu altrndadır. Kıta dev
letleri arasındaki anlaşamamazlıklar 

her biri İngilizlerin elinde kozdur. 
Ve ba'jta City'nin sermayesi, yanında 

çeJik, kömür, pamuk, yün ve deri en· 
düstrisi bunları bütün dünyaya ta. 
nrtmak için de Nelson'un bıraktığı do
nanma, işte meşhur «lntelligence Ser -
vice» ile İngiliz diplomasisinin eline 
verilen \•ao;rtalar ve silahlar bunlardır. 

Ve daima muadele şudur: 
Bir lngiltere vardır. 
Bu lngilterenin yambaşında impa -

ratorluk, 
Dışında ise diğer dünya vardır. 

lngiltere, imparatorluk ile dünya Ü

zerinde, bakara masasında gibi d che
vah oymyacaktır ki kazanç muhakkak 
olsun. 

*** 
1914. 
O ·amana kadar, bir Almanya doğ

muştur. Bir Almanya ki, lngiltereden 
daha genç bir endüstri kurmuştur. Ve 
her tarafta satmaktadır. lngiltere artık 
mal satmaktan para satmağa geçtiği 

için, nüfusunu geçindirmek için bazı 

kalite ihracatı yapmaktadır. Alman en
düstrisi haddi zatında tehlikeli değil -
dir. Çüııkii onu da finanse eden City • 
dir. Fakat Almanya kıtadaki muvaze • 
neyi kendine çelmek ve genç filosiyle 
denizlere açılmak, Bağdad yolu ile 
Hirıd denfr ' · ıe sarkmak sevdasındadır. 

1914. 1918. Alman tehlikesi tasfiye 

edılmiştir. 

*** 
Şimdi savaş sonr.1sındayrz. 

lngilterenin işleri artmıştır. 
Krtada bir lransız hegemonyası baş 

göstermiştir. 

Amerika, kendisinden daha zengin 
ve denizde da]Ja kuvvetlidir. 

Japonya, artık birinci derece bit 
devlet olmuştur. 

Kremlin'e, City'nin akidelerini ko -
künden çürütecek bir rejim yerleşmiş
tir. 

Sava.ş~nrasınr «cilıan buhrana bir 
bıçak gibi kesiyor. 

Kapitalizm ve liberalizme saldıran 
ikinci düşman, faşizm, bütün sermaye 
fukarası memleketlerde yer kazanıyor. 

Sermayenin serbestçe her tarafa ak_ 
ması, 

Faizin serbestçe teessüs etmesi, 
Para esa 

gibi liberal kapitalizmin üç kalesi 
arka arkaya duşüyor. 

Liberal kapitalizm ise, modern bir 
İngiliz r ";İsinden yani ingiUz im -
paratorluğunun ınanev1 harcından baş

ka bir şey değildir. 

Ottawa! Harcı eritmeğe çalışan tür
lü cereyanlara kar§ı olan ruberold bu_ 
Junmuşturl. 

tırtık lngiltereyi hem ar.sıulusa/ po

litika, hem rejimler hem de imparator
luğun her türlü durumu bakımından 

şiddetli ve sert bir müdafaada görüyo_ 
ruz. 

Eğer böyle olmasayaı .. 
Eğer böyle olmasaydr, bütün ingiliz 

basınr ve ingiliz kamoyu hava ve hava 
silahlarına bu kadar önem verirmi idi. 
Denizlere, karaya yaslanır gibi yasla _ 
nan Britanya'pın gözleri tavana doğru 
açılmıştır. 

A lm!ln nasyona/ sosyalizmini tut -
ması Almanya - Polonya anlaşması
nı yaptırması - alman havacılrğı - ha_ 
va Locarnn'su önerge.sini getirmesi -
VersaiJles'ı yıktırması - alman/arla 
de11iz. aı1lNşmasrn1 yaparak Versailles'rn 
ölümüne «sah» çekmesi.. 

Bütün hunlar, İngiliz arslanrnrn bir 
atlayışta ele geçirdiği lokma/ardır. 

Burhan BELGE 
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ISTANBUL TELEFONLARI : 

İstanbul ilk okullarına 
yazılacaklar 

İstanbııl, 24 - İstanbul ilk o
kullarına 929 martında doğan ço
cuklarrn alınabilecekleri bildiril
di. Talebe çok olduğu ve okullar
da yer bulunmadığı için bu izin 
ydm ilk aylarında doğan ço
cuklara te~mil edilemedi. 

Ekmek fiatı 
İstanbul. 24 - Narh komisyo

nu ekmek fiatım on para artırdı. 
Buğday fiatlannda artma tema
yülü vardır. 

Boğazdan geçen gemiler 
İstanbul, 24 - Boğazlardan 

bu yıl haziran ayı içinde 659, tem
muz ayı içinde 495 gemi geçmiş
tir. Haziranda geçenlerin 110 u 
türk. kalam yabancı gemil-erdir. 
Temmuzda geçenlerin 71 i türk, 
kalanı yabancı gemilerdir. 

İ talyaya kömür satışı 
artıyor 

İtalyaya maden kömürü sa· 
trşı, 935 yılr içinde durmadan art
maktadır. 1935 yılının birinci ayı 
olan ikinci kanuna göre temmuz 
ayında bu satış yedi misline yak· 
laşmıştır. İkinci kanun 1935 de 
9500 ton oJan satışımrz şubatta 13 
bin 100; martta da 16200 nisan
da 34000, mayısta 48400 temmuz
da 60300; haziranda 61900 ton ol
muştur. 

İnhisarlar genel direk 
törünün . . 

gezısı 

İstanbul, 24 (A.A.) - İnhisar
lar genel direktörü B. Mithat Ye
nel, yanında kimyane direktörü 
B. Ekrem ve içki muamelat yar
direktıörü B. Faruk olduğu halde 
Ege bölgesinde bir inceleme gezi . 
sine cıkmıstır. 

~ -·~-------------------------------İnkılab dersleri sınaçlan 
Bu ayın 11 inde yapılmış olan 

inkılab derslerinin smaçları so
nuçları dün lstanbuldan Kültür 
Bakanlığına gönderilmiştir. Bu 
devre inkılab smaçlarına giren ta
lebelerden hiç biri sımfta kalına
mıştır. 

Yeni fakültelere kayrd 
başlıyor 

Şehrimizde bu yıl açılacak olan 
dil, tarih - coğrafya fakültesi bi
nasının onarma işi bitmiştir. Ya· 
rmdan başhyarak talebe kay<lı 
yapılacaktır. Bu yıl fakülteye 40 
yatı talebesi alınacaktır. Arkeolog, 
dil ve sair türlü dersler için geti
rilmesine karar verilmiş olan ec
nebi profesörlerine gelmeleri için 
yazılmıştır. Fakültenin iç yöneti
minde çalışacak yazıcıların ve kü
tüphane işyarlarmın kadroları da 
yapılmış ve atanmaları işlerine de 
başlanmıştır. Fakülte dekanlığına 
kimin getirileceği henüz kesin o
larak belli değildir. 

Bir davadan vazgeçildi 
Eski bir sefain yönetimine aid 

Zonguldak vapurunu zedeleyen 
Gabriyela vapuru kaptanı ve a
centesine açılan zarar ziyan dava
sının takibinden vaktile Provadi
furtuma hazırıanmdığ ı , ıarar ve 
ziyanın saptanmadığı ve başka hiç 
bir ispat delili bulunmadığı iç.in 
vazgeçilmiştir. 

Dil bayramı için Halke
vinde tören 

llalkevi b~kanlı,Cmdan: 

Türk dili bayramı 26 eylUJ 
per~embe günü saat 18 de Anka
ra halkevinde törenle kutlanacak· 
tır. Bu törene halkevi üyeleri ile 
bütün diğer istiyenlerin gelmele
rini dileriz. 

Gazi Terbiye Enstitüsün
den çıkanların atanmaları 

Gazi terbiye enstitüsünün bu 
yılki diplomalılarmdan askerlikle 
ilgisi olmayan 6 erkek talebe ile 
gene bu yılki diplomalılardan 6 
kız talebenin atanmaları yapılmış
tır. Bir iki güne kadar Kültür ba
kanının onaylamasından çıkacağı 
da kuvvet:Je umuluyor. Bu yılki 
6 erkek diplomalı talebenin biri 
riyaziye, biri resim iş şubesinden 
ve dördü de beden terbiyesi şube
sinden çıkmıştır. Bunlardan riya
ziye şubesinden diplomalı talebe 
İzmir buca orta okuluna, resın; - i~ 
şubesinden diplomalı talebe Kır
şehir orta okul una ve beden ter
biyesinden diplomah talebeler de 
Bursa erkek lisesine, Antalya li
sesine, Konya erkek lisesine, ve 
Balıkesir lisesine atanmışlardır. 
Kızlardan iki edebiyat, iki tarih
coğrafya, iki resim-iş şubesinden 
diplomalı talebe vardır. Tarih · 
coğrafya diplomahlarmdan biri 
Bursa kız öğretmen okuluna biri 
de Balıkesir kız orta okuluna a
tanmıştır. Edebiyat şubesi diplo
mahlarından bir talebe Kayseri 
lisesi orta okul bölümüne bir tale
be de Balrkesir kız orta okuluna 
atanmıştır. Resim-iş şubesinden 
diplomalılar da Edime ve İstan· 
bul kı7. öğretmen okullarına atan
mıştır. 

Camile--i n ta~fiyesi 

Evkaf ğenel direktörlüğünün 

tstanbuldaki camilerden hangile
rinin kalacağım ve hangilerinin 
icaldırtldığmı bildiren kadrosuno 
İstanbula göndenniştir. Bugün-
lerde İzmir camilerinin de tasfi
yesi işine İzmirden bugünlerde 
gelmesi beklenen listeye göre baş. 
)anacaktır. Bu da bittikten sonra 
Türkiyedeki bütün il ve ilçelerde 
camilerin tasf-iyesi işi de sona ere
cektir. 

İstanbul gazetel~ rinin başyazıları 
• teki başyazısında 

Cumhurıyet B. Yunus Naılı 
beşler komitesi önergeleri ltalya tarıı. 
trndan verilen cevabı ele alarak diy61 

ki: 
"Milletler cemiyetinin beşler komı. 

tesine verilen uzlaşma düzenine İtalya 
cevab vermiştir. Telgraflar italyan y~ 
killer heyetinin bu mesele hakkındaki 
kararı, beşler komitesinin tekli flermi 
red yolunda olduğunu bildirmişlerdı~ 
Halbuki italyan hüklimeti milletler ce. 
miyetinin beşler komitesine verdiği ce
vapta açık ve kesin bir red yolunu tut 
mıyarak daha ziyade menfi olan ceva. 
bmın ne gibi sebeblerden dolayı men. 
fi olduğunu anlııtan bir şekilde hareket 
etmiş, yani açık türkçesi beşler komi. 
tesinin tekliflerine karşı yeni teklif. 
ler ileri sürmüştür. İtalyan hükümeti 
beşler komitesinin tekliflerini reddet 
miyerek daha ziyade on'ları tenkit et· 
miş ve bu teklifleri niçin muvafık bul. 
madığının sebeblerini anlatmıştır. Bu, 
vaziyetin yeniden ıncelenmesini isti. 
yen bir şekildir. Denilebilit ki, italyarı 
hükiımetı kesin biı redle müzakere ka. 
pılarmı kapamış. ingiliz basınının au· 
ladığı gibi, bilakis açık bırakmağa ve 
hiç olmazsa kilidlemeğe özen vermiştu. 

Biz bu meselede ötedenberi ileri sur. 
düğümüz fikir üzerinde ısrarla, beşler 
komitesi tekliflerine verilen şeklin 
menfi İtalyan cevabrnı meselenin ba. 
rrş yolu ile halline doğru ahlmı~ müs. 
bet bir uysallrk durumu haline kabul 

ediyoruz.,, 

T 
M. ...._, daki başyazısında 
~ ,...... da aynı meseleye 

temas eden 8. Ş. Esmer de şöyle diyor: 
"Uluslar kurumu konseyi namına 

İtalya _ habeş davasmı inceleyen beşlet 
komitesi, kararını alakadar olan iki 
devlete, İtalya ve Habeıistana bildirdi. 

Cenevreden bildirildiğıne göre, 1 
talya kabinesi. beşler komitesinin tek
liflerini reddetmiştir. Binaenaleyh İtal. 
ya . habeş davası bu red keyfiyeti üze. 
rine yeniden bir çıkmaza girmiş olmalı 
id i Fakat Roma kabinesinin reddine 
ı ağıııen, görüşmelerin çıkmaza girme 
iiği anlaşılmaktadır Anlalışıyor ki, 
1\l[usolini, beşler komisyonunun teklifı· 
ni redde elerken görüşme kapısını aç' k 

bırakmaya dikkat etmiştir. 
İtalya tarafmdan ileri süriilen bu 

mukabil tekliflerin ne dereceye kadar 
kabule şayan olduğu malfun değildir. 
Belki kabul edi1ir. belki de edilml'Z. 
Fakat önemli olan nokta şudur: . 

İlk defa olarak İtalya Habeşistanın 
tamamından vaz geçtiğini bildiriyor. 
Demek oluyor ki, görüşme kapısının 

büsbütün kapanmış sanıldığı bir sırada 
pazarlık kapısı açılmış oluyor. Musalı. 
ninin beşler komitesi tekliflerini red. 
dedişinde ilk defa olarak. bir uysalhk 

~öze çarpmaktadır.,. 

:<URU~' 
da B. Asım Us 
Balkan festivali. 

nin bitmesi dolayısile başyazısında bun. 
dan bahsetmektedir: 

"Balkan festivali bi.tti. Bütün hafta 
dı)ı-t balkanlı memleketin sanatkarları 

İstanbullulara musiki ve dans şenlikle· 
ri yaptı. Asırlarca bir rejim altında 

yaşanuş olan bu memleketler arasında 
ham birçok zevk ve duygu bağları bu 
lunduğu bu suretle bir kere daha ani"!. 

şdmıştır. 

Bu defa ki festival, sadece bır tec. 
rübedir. Bu tecrübede görülen noksan. 
lar göz· önüne getirilirse gelecek yıll.ıı 
için nasıl çalışmak ve neler yapmak la 
zım geldiği kendiliğinden anlaşılabilir 

Z 1.1 M. n N da. z ....... :ı imzaı~ 
r.. .l'1tı yazıda gazetecı 

Yakobus lsvlçreye geri verilmesi mev. 

zuubahs edılmekte ve denilmektedir kiı 
"Alman devlet reisi ve başvekili B. 

Hitler, iş başına geldiği zarnandanberi. 
galiba ilk defa mağlı1b olmuştur. Faka' 
bu mağlilbiyet çok ünlü ve çok şerefli 
bir mağlubiyettir. 

Bundan bır hayli evet almanlaı is. 
vıçn:den Yakob ısminde keadilerınc 

aleyhdaı- bir yahudı gazetccıyi kaçır. 

mışlardı. Bu hadise fevkalade mühırn 
bir hadise idi. Çünkü Avrupanın mı: ıe. 

ni ve bUyük bir devletinin, komşu uır 
devletin toprağından bir adam kaçıc· 
masi galiba ilk defa vukua geliyorJlı. 
Bu hadise Almanyanm arsıulusal vaı;ı• 

yeti itibariyle de çok vahim olduğu i

çin biz o zaman bu sütunlarda bir yaı.ı 

yazmış ve almanlara hitaben "gazeteci. 

yi iade edin,. bu sizin için bir meden ı ~·et 
borcudur,, ihtarında bulunmu~tuk. İşle 
almanlar bir çok düşündükten, tsviçre. 

ye karşı bir hayli mukavemet ettıkt.:11 
sonra, nihayet gazeteciyi bir kaç gua 

eve) İsviçreye iade ve te:.Iim etmişler· 
dir. 

Askeri kuvveti her giln biraz daha 
artmakta olan B. Hitler, pek yalanda 
Avrupada şü~hesiz büyük ve pek bQ.. 

yük roller oynayacak ve belki alman in. 
tikamını almağa muvaffak olacaktır. 

Mim bir hakkı ıstirdada hakim olan 

kuvvet ~sc, gene tarihin tebcil ettiği bir 
kuvvettır. İşte milli kuvvetiyle haklı 
olan davası için Avrupayı "haşru.neşr. 

edeceği muhakkak olan bu adam, fa. 
kat bugün bir ferdin hakkı ,karşısında 
boyun eğmiş bulunuyor. Gene tekrar e· 

diyoruz ki, bu boyun eğiş büyük bir za.. 
ferdir Hatta belki askeri galebelerdeu 

de büyük bir zaferdir. Bunu yapabiL 
mek kudret ve nefse ha'kimiyeti göt· 
terdiginden dolayı da B. Hitleri tebri
ld bir vazife biliriz ... 



' 

SAYlFA 4 

Komşularımızda 
neler oluyor? 

fUNANİST ANDA: 

§ Proya gazetesinin yazdıjına 
aöre türk - yunan tecim anlatma
unm müddetin dolmuı ve yeni 
anlqmanm da imzalamnam11 bu
hınma11 dolaymiyle, iki doıt mem
leket arasında tecim ilgileri askı
da kalmı§tır. Bu yüzden de iki 
memleket teciminin ıcirdüiü za
l'&r büyüktür. Bu aazete, 11yua a
lanında ulu bir iıbirli.ii 7apan 
iki memleketin tecim alaamda 
aJllı !ekilde lauebt etmemeleri
ne eseflenmekte, Mıcim iltil.-inia 
iki tarafın uıtlamaa UJIUD lrir 
tekilde ıenitlemeai için en uygun 

· bir zamanda balunclujumuzu yu
maktadu. Yaunistan tecimerle
rinin Türki1eye -.ı eatmalda çek
tikleri pçliklenlm ı..11..-. .... 
zete, T"UT'kiyenin fazla yanan 1m

lı almakla Yunaniltana daha çok 
mal aatabileceiini ve bunun da 
Türki,.aİD aujına uypn olduju 
nu aöylemekteclir. 

ROMANYA'DA: 

§ Resmiğ bir istatistiğe göre, 
Romanyanın 1 temmuz 1934 de
ki nüfusu 18 913.713 kiıidir. Hal
buki aynı yılm ilkkinununda nü
fus sayısı 19 milyonu geçiyordu. 
1934 de canlı olarak doğan ço
cuklann sayısı 612.335 idi. Ro-
manyada ölüm nisbeti ba,ka me 
deni uluslara töre epi yüksektir 
ve bin ki!ide 20, 7 k. hahmlda
dl1'. Bu nishet köylerde binde 21,3, 
~irlerde binde 17,9 clu. KöJler
de ölümlere göre doium ancak 
yüzde 3 nisbetinde fazladır. Ola 
olarak dotan çoc:uldana aayı11 
•ittikçe artmaktacbr. Bu sibi do
ğumlar tehirlerde yüzde 5,4, köy
lerde 1,8 nisbetini bulmaktadll'. 
Çocuklar arasında ölüm çok faz. 
la dır. Canlı olarak doğan çocuk-
ların yüzde 18,2 si bir yqlarmı 
bulmadan ölmektedirler. Bütün 
memleketlerde asalan bu sayı, 

Romanyada yüksek bir ıeYİyede 
kalmakta ve biç ineceğe benze
memektedir. Ölüm •yaı çok 
yüksektir. Bir yıl içinde Roman
ya' da 4'00.000 irişi öl11rii9tür. 

B ULGARlSTAN'DA: 

§ Bulgar bükiimeti, Bulıarista
nın ihti,açlanm kartdıyacak o
lan biTkaç tane ftPUI' aatm ala
ltilme9İ için, b.dgar demiryollar 
ve limanlar genel direktörlüfüne 
23 milyon leva~rn fazla yardım 
da bulunmuıtm. 

§ Bulgar bahçivanlan birlip 
nin bugün 6.000 den fazla üyesi 
vardır. Fakat bu sayı gittikçe art
makta oldulundan, önümüzdeki 
bet yıl içinde üyelerin 30.000 i 
bulacağı umulmaktadır. Çünkü 
bulıar babçivaaları .kiden oldu
iu gibi memleketlerinden çık

mamakta n k•di topraklarmı itli
yerek her yıl artmakta olan ibii.
lerini aatma\-tadırlar. 

YUGOSLA VYA..,A: 

§ Kuraklık clolaJlliyle hu 1d 
YaıotlaTJUUD t6tüD tiriinü seçen 
,. .... yhcle 30 daha eksik o
lacak, fakat yeni tlrünün kalitewi, 
eski iiribribıldnden daha iyi ola
cakm. Oretmenler, tütünlerine 
daha iyi rıattar bulmak için ara-
lannda anlatmaktadırlar. Bu yıl 
tlriinGn azlıiı n ciminin iyilili 
dolayuiyle üretmenler JUıoalav 
tGtün teldtinin mallann daha faz
la fiatla satılmaıına iz1n verece
fi..,; dii•i'nmeJrt,.dirler. 

ULUS 

Yaba c gazetelerde okuduklarımızl 
~ ~ 

Almanyada yahudiJik., katoliklik ve protestanlıK.la savaş 
T anınnu§ alman - yahudi }a:r.arlarındna Emil Ludvig, Deyli HeralJ gcız.etesine yazdığı 6ir 

betkeJe, Almanya' ela yahudili. k, katoliklik ve protest~nlıkla yapılan saocqı anlatmaktadır. 
Bu •aVQfın hak.azlığını i•bata ,alııan Emil LuJvig, Almanya'nın nülusunun yüzde birini bu -

lan alman yahudilerinin, detJlc te yaptıkları hizmeti sayıp elökmehte, almanların •onradan lıato -
liklere, en nihayet ele proteatanlara karfı açtığı JaVClfı anlatmalıtadır. 

Y ahuJi olma.ı Jolayınyle hiae kaoılmak'an geri kalamaması tabii bulunan Emil LuJvig'in 
bu yazısının, olıarlarımız için ilgen taralları Ja olduğundan, bunu dilimize çeoirerek kendile -
rine aınuyoruz : 

Alman halkı Uç dine bağlıdır. Buıı

larm yüsde 64 ü protea~. yüzde 35 i 

btolik, yüzde biri de yahudiclir. 

NHiU~n kahramanlık doktrini en 

zayıf olana en önce hilcum etmeği ge. 

relktirdiği için A1manya'da m CSnce 

yabudilere hüwm edildi; ondan sonra 

una katoliklere plmİf ve protestan 

lu eıa 90nraya bınlaJıımttır. 

Yeni Atmanyada bıcak ve tabanca 

felsefe ne gayet iyi bağdqtırılmıştrr. 

Bunun sonucu olarak bütnn profesCSr. 

Jcre bir aıyen ırk icadeclilmeai emro

lanmuttar ki banua bİI' leıagistik lfU

pu olmaktan bap. biç bir yerde ri

cudu ve varlığı yoktur. 

Nazi ilmine göre un saçlı ve mavi 

gözlü olan bu aryen ırka aiyah aaçh o. 

lan ve bu ırkın dışında katanlardan üs

tün ve daima ona hükmedecek bir ya -

radılıştadır. 

Faıkat tatiin ıu tuhaf tecellieine ba· 

kınız kıi nazi önderlerinden çoğQ siyah 

uçlıdır. 

Her ne hal ise, n.aziler ilk hareket. 

lerini memlekette yüzde Wr nNbetinde 

uhkta olanlara karşı yaptılar. 

Eslddenberi Almanyada bir yabudi 

dÜ§lnanlığı vardı. Fakat bu, zararsız ve 
tehlikesiz bir fekilde idi. 

Almanya, biç bir uman yahuditere 
kartı rua çarları gibi davranmamqtır. 

Almanyada yahudi düpnaru ~ bir 
büyük adam gelmemittir. 

Göte alman ferdi ile yabudi ferdi 
aramdaki yakın ileiye dikıJr.ati çekmif
tıi. 

Niçe ise yahudilerin Avnapada en 
akıllı inaaııla.r olduğunu söylemiıti. 

Biamark ise yahuditerden yana aözler 

aöylemiı ve en büyük oilunu bir ame. 
rika1ı yabudinin kızı ile evlenclirmiıti. 

Sonra bu bOyilk almul hem kendi 

ricudunu, hem de parasını yabudilere 
emanet etmlttfr. Çflnkll bet yıl müd. 

detle doktbrlufunu Dr. Kohen w ban· 

kerlilini de kırk yıl müddetle Blayh
röder yapmıttır. 

Hıindenburc da hiç bir zaman ya
hudi düflD&Dl olmamqtır. Halaaı Po. 
aen'li doktor Polhen'le evlenmif, ve 

andiai, Hitler'in it bafml gelmesin. 

den altı ay ance Rayh•ta yahudiled 
koruyacafmı vadetmifti. 

Yahudilere b&yle klttl davranmak 
ayi>mı, dört yıl yan dünyaya brıı 

harb eden bu kahnunan ulua, IOn u
ımnlarda i!lemeğe ba§lamqtır. 

Eier Almanya bartn kazansaydı, o. 
rada bu hareket bqlıyacak delildi. 

İlim ve ar alanlarında da böyle ha· 
reket etmemek gerekti. Çllnlril alman 
balkının ancak yUzde biri olan yahu. 
diler, N•t mllklfattannın yUzde yir. 
mi.tni Almanyaya bağıılmmtlardır. 

Hakikatte hiç bir ırk, lranlarınm 

dörtte üçü ialav otan alınanlardan fu. 
la yabancılarla kanpnamı§tll'. 

Ben, bi.r defa B. Musoliniye ırk 

meaeleai hakkında ne düıündilğUnn sor. 
1DUf ve tu cevabı almııtnn. 

.. _Irk ayrıbiından bahaetmok aaç· 
ma bir teJdir. Yahudilerin kendileri 
de ad bir kan tatımazlar.> 

Alman okullaruıda. lleelerinde, ll
nivenite ve kıtlalannda bqUn kutsal 

kitab yerini alan Hltler'in kiuıbmda da 
:yahudileri beğenen yerler yok deliJ. 
dlr. 

t1ci bin taltfyi yanma alarak yahadi 
di1f!D81llığr hareketini ISrgUttemek he 
re Berlin'e gelen Ştrayber, bundan •· 
kiz yıl önce, ahtakıiğ değersizli~i vü 

zünden o zaman yapmakta olduğu o. 

kul öğretınenJi~inden çrkarılmaık isten. 

mitti. 

Bundan üç yıl once ilk yahudi dOş

manlığı hareketine, kont HeJdorf bq. 

lamıştı. 

Yahudilere kartı hareket baflacblı 

p, bu adamın polia kuvvetleri bqı

aa getirilmesi. bükümetiıı bu ite yelim 

cöa yumınalda kalmıyarak bu iti k6. 
rtildediğini de gösterir. 

Bir taraftan hınç, bir taraftan 48 
.engin yahudileri ortadan kaldırarak 
onların büytlk matazalanm ele geçir. 
mek fena bir ıey olmasa gerektir. 

• 

Haf tanın sıyasal 
'<arikatürleri 

ln6iltere tantl.,. lıalqor 
(Nebe1apa1ter, Rorbab) 

/ A. 

H., ulam Ceııııvn digiaillde 
(ı.tritriln de lflSJOll, Pariı) 

Ha-ydi, -.1m Bay "kned' bin pq.. 
aoda tir ~yl•r "•ll•yıanl,, 

(Mari1an. Pari9) 

Cerm n olım.piyadı 
(N M 11 Nev ork) 

Abmın doktorları cemiJeti b9fbnı 
bir 96ylevinde: 

"Yahudileri ancak verem ._.li ile 

kıyaslryabiliriz,, demif ve alkııJaımııt
tı. 

Bu ikind mücadelenin Ud lelbebi 
vardır. Bne1' Gir ,ahudi olarak dola 
la'nm iyi bir .-,en balİt'9 getıirilmeei. 
k.i buna vatikan iyi bir gkle tWmt. 
maktadır. 

Katollklerlc mtıcadelenln ayuaı 1e· 

beıbleri vardır 1933 martında hlUdlme. 

tin Japtıiı İfl•rc lııadar bunu burur 
pek bilinmDiJWdu. ... 

Hitler, bir zaman geni§ yettı)iarile 

hükümeti yönetebilir, fakat Ray tagı 

silkip atamaz, onun merkez partimin 

yardımı olmaksızın altedemezdi. 

Bundan dolayı merkez partiaiıUo 

t..fkanı olan Kau'a d.Ua meeeleJeriııde 

iatedilderi aman ıkullanılmak bere im. 

toliklen bir -.eto hlııldrı ........,,. ftdet-

mi§ti. 

Eeki Sansöliye Brllning, ltert,.ı iyi 

g8rerek Hitler'den yazı lle tir yükeıı 
mektubu iatemi1o o ela birkaç defa bu. 

mı ftffcejini vadetmipe de bunu bir 
ttirHI ,erine aetirmemiftir. 

Hiharet 21 mut 193S de JIPılan 

kain Raybttaa toplantıunda ba ımk 
tuh, bllt lmzalanmamıt bulunuyordu. 

Bunun llzerine Briining, eter ~ mek. 

tub verilmiyecek oluna o zaman parti. 

nin yardımdan vaz geçeceji.ni aöyJ.i

yeN& nasileri teladid eanifti. 
Oyl.ır wdlirkm KaM mektubu aa. 

temlfti. Kenc:Uıine bunun Bitler tara

fından imzalandığı, fa.t iç bakuıı ta. 

rafından da imnlanması gerektiği için 

alıkonutdutu cevabı verllmit. bunu iç 

bakanım götüren ityarın polia lrordo. 

nunu geçemediği bildirilmifti 

Birçok f&hidler öoünde aöylCDllaı 

bu eöa iiaerine merkez partiei Bitler-

den yana 01 vermitti. Bunua tbeftne 
Briniıag toplantıdan çdmuı 'ft yoldan 
geçerken S. A lılar kendiaine dUtrua
ca bajınmflardı. 

Bu mektub ..ıa katoliklere wrh-

memit •e ftl'ilea .a. tutuımmn'ltır. 
30 haziran 1934 tarihinde katoli.k 

&ıderlerinden birisi ildürilldü. 
Brtlaiag'e gelince o da 1933 ilk tet

rininclen 1934 mayıuna kadar her baf. 
ta. bazen her gün yer değiftirerek ken
disini aaklamıa. bu iıte komünistlerle 
ç.ift çubuk aahibleri bitaraf olarak ken. 
diıine yardım etmişlerdir. 

••• 
Din aleyhindeki mücadelenin en 

enteresanı. tilphesiz, protestan lriliee
aine kartı yapılanıdır. 

Burada alman tarihinin bir evreli 
tekrarlanıyor demektir. Çünkü 800 yıl 
içindr A 1manyada Luter'in reformu 
.zamanında bir dnrim olmuıtur. 

Bugün gene din adamları dirr adına 
yıkılmakta. hatti hapse atılmaktadır. 

Bırçok insanların ne olduğu bilin. 
miyor · bunların arasında benim dost. 
lanmdan olanlar da vardır. 

Protestanlar. tanrılarını ulusatlaştır. 
mak. ktıtsal lritablarını değittirmek, bil. 
tlln ınanlarını baltalamak iıtiyen htı1tU· 
mete karşı mudafaasızdırlar .... ,. 

Meşhur bir yabudı yazarından al. 
dığımız bu atır1ar, şüphesiz. bitaraf de 
ğıldır 'Fak ar hıı yazmm ı~risinde gtJ· 
rünen bir t r f vardrr kı o da Alman. 
ya'da pllnlı surette bir dın mücadele 
si .,ap1ld1~1'Jır NHilitüı din mesele. 
sinde neler rfn~ n<l u hu • - rrda S7. 

çok bellrıyC'r 
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Bıliyormusunuz 
k . ? 

l • • • • 

§ Verem ve çimento - Yapı
lan birçok deneçlere bakılD'sa çi
mento fabrikalarında çalrtan İf
çiler verem baıtahğma kolayca 
tutulmamakta ve tutulmut olan. 
lar da çimento fabrikalarında ça
llflDaktan fayda ıönnektedirler. 

§ Ge~enlerde Berut'ta ölen Sa· 
lih Abdülmecid admda bir dil~n
cinin, ölümünden tonra açmasını 
naiyet ederek, olhma 1nralmi1 
Uç asma kiliclJi bir kilçük sandık 
açıldığı zaman içinde 45 tane 
1886 ve 30 tane 1911 tarihli Mı-
11r kredi fomiye obligaıyonu, 600 
Mısır lirası, 750 Lübnan liraıı ve 
25 albn tGrlr lirası balundufu 
ı3rülmüttür. 

§ l.~'c:laki ayak topu aJaa. 
larmda halk, ara •ra biribirne ai
rerek tokat. aille, baston kullandı
iı için, alanlar demir örsü veya 
parmaldddar ile çevrilmittir. 

Almaayadaki alanlarda böyle 
bir tedbir almw'f delildir. geçen
lerde Türiqen'de yapılan bir 
meçta, aeyirdlel' yaraıca kızını, -
lar. anlannc:la kavıa etmeie bat
lamıtlar. ellerine geçen, tat, aan-
dalya, baston ıibi te:vleri biribir
lerine lmllanmıflar. bu da yetme. 
mit alana çılmuılar, 07unculftn 
d6•mi19lerclir. Oyuncaların çoğu 
•iv yaralıdır. içlerinden biri al -
chfl atrr varaclan öhnüstür. 

§ Habet ordusunda çallfmak 
üzere 5000 lrlandalı Habetistan 
hüldhnetine bat vurmuıtm. 3000 
fransız, yüzlerce İngiliz Ye rus da 
böy1e bir müracaatta bulunmut -
lardır. Hükümetin neıretti~ hir 
bildiriğde, bunların arasından .pek 
azının müracaah kabul edildiği 
bildirilmektedir. 

§ Arsıulusal itlerin pek de 
diiqün ıitmediğini tören Fele -
menk lriildhneti, proje halinde 
olan silihlannm çogalblmuı itini 
var lnrrvetfe hnl--bnnap karar 
vermiftir. Bu projeye g3re, açak· 
lar kat kat çopltılacak, orduya 
yeni uçak toplan kablacaktır. Bun 
dan batka cephane depolannm da 
eksi1cleri tıtmllmlanaulmr. 

§ Her mantar yenmediği gibi 
yenilebilenini de seçmek biraz 
süçtür. Budapeşte'~ zehirli 011 p 

olmachimı bilmeyen bil' macar 
a,lesi bil' mantar vemeli Ditirmit 
bet çocuja ile birlikte zehirlene
rek ölllliiftür. 

§ ltalya bqbakanı B. Muso
lini, uzun umandan heri kabine
sinin yedi clane bakanhfını da u
zerine almıt bulunuyor. Damadı 
kont Ciano propaganda balana 
idi. Şimdi son ıünlerde iki oğlu 
ile birlikte Afrikaya ıönderdiii 
damadmın bakanlık itlerini de ü
zerine almıttır. Damadı Afrika
dan ıeri dönünce yine propaaan
da bakanı olacaJctır. 

§ Dünya harbı çdunudan aa 
hce Sanframiıko'da yapılan aüel 
bir ıeçit resminin ortanna bomba 
atarak bir çok cana kıymak IUÇ1I 

ile muhakeme edilmit olan T om 
Money ölüm cezuma çarp1hmftr. 
Bu wuçlu, eski cumur baılllm B • 
Vilson tarafmdan ballflamn" Ye 

cezası, Blünceye kadar kürek hap· 
•İne çevrilmitti. Hila suçau:a old. 
ğunu iddia etmekte olan Money 
yeniden muhakeme edilmek üzere 
Kat;fnmiya'ya 1r8nderilmiftir. 

§ ÇekoaloftkJa'nm Sputa b
lübanu, ayak topu OJ'D&JIUI da Of 
namayan da, hemen hemen herlıee 
ititm1'tb'. Son haftalar içinde orta 
avnıpa ayak topu f&Dlplyonlutu 
için Praı' da yapılan ton maçlarda 
Sparta, Macaristan'm Ferenç Va
rot kulubunu 3:0 yenerek orta av-
upa f&lllpİyonlugunu almıtbr. 

'\taçta 60.0<'0 'levirr; vRnnıt-
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(\ M_e~lek~t Postası ) 
Rusyaya giden planörist
lerimizin çalışmaları 

(Başı 1 inci sayfada) 

na şunları söylemiştir: 

): uuan g ~nıİlcl''İ ve 
( B:ı:jı 1. ci sayıf:ıda) 

Istanbul, 24 (A.A) - Bir kaç gün
denberi limanımızda bulunmakta olan 
amiral Sakelaryu kumandasındaki yu -
nan filosu, l.Jugün saat 17 de Yunanis -
tana dönme-k iizere limanımızdan ayrıl
mıştır. 

uçakları gittiler 
daki dostluk baglarını kuvvetlendir
mektedir. Bu dostluk yurdlarımızın u. 
lusal menfaatlarına aynı suretle hi1-
met etmektedir. Aynı zamanda maiye. 
timin de duygularına tercüman olrak, 
Yunanistana türk ulusunun asil hisle· 
rini bildirmeyi lüzumlu sayarım. Bu 
dostluk gösterilerinin, türk ulusuna 
karşı esasen kuvvetle mütemayil bulu
nan yunan kamoyunun daha çok kuv. 
vetlendirmeye hizmet edeceğine inan. 
maktayım ... 

:::;unav tfalkevinin verimli çalşmaları 
" - Arkada~lanm Sait, Tevfik ve 

ben lstanbul'da pilot okulunu bitirdik -
ten sonra ilk defa olarak Ankara'da pla
nörle karşılaştık. Ve Sovyet plfinöristle· 
ri Anohin ve Romanoftan ilk dersleri 
aldık. Öbür arkadaşlarım havacılığa b·~
rada başladılar. Sabahleyin saat 7 de C3-

lı mağa bashvor ve eğer"ttava ivi ise ek
zersizler için Klamentiyef dağına gide -
rek uçuşlar yapıyoruz. Eğer hava kapa· 
lı ise teorik dersler ile uğraşıyoruz. B•ı 

dersler aerodinamik, meteoroloji uç ıs 
teorileri ve planör yapmaktır. 

Kcntimızde açılan ve daha altı aylık 
olan halkevi, beş koldan olanca hızı ile 

çalışmaktadır. 

Köyciiliik kolu: 
Bu kol köylülerimizle yakından ilgi

lenmekte ve onlann her yönden yük • 
selmeleri uğrunda çalışmaktadrr. 

faydalı kitapların sayısı 1100 cildi bul -
muştur. Haziran başından bugüne kadar 
kitap sarayını 1492 okuyucu ziyaret et
miş ve eldeki 1 ı gazete, dergiden ve 
kıymetli kitaplardan faydalanmışlardır. 

Yunan filosu, Mecidiye kruvazörü 
ile selamlaştıktan sonra sehri de 11elam
lamıştır. 

Temsil kolu: 

Ar kolu: 
Onbeş günde bir düzenli konserler 

vermekte ve garp musikisinin zevkini 
halkımıza tattırmaktadır. Müzik öğret -
meni B. Mustafa Gürtekin'in güdemin -
tle bulunan bando ve caz takımları ger
çekten öğünülecek birer eser haline gel
mişlerdir. 

Çok varlık gösteren bu kol, Simav'ın 
kurtuluş gUnü olan 4 eylı11 akşamı (Him

metin oğlu) piyesini ve-rmiş ve gençleri
mi?.' başanlar kazanmışlardır. 

)' ""'"' amiralinirı tli~·ed 
İstanbul, 24 (A.A) - Amiral Sake_ 

laryu türk basınına şu diyevi vermiştir: 

}'urıan filosu .5<ıliinıinde 
toplannııyacalotır. 

Spor kolu: 
Sporcu gençler her gün alanda ek -

ursizlere devam etmekte ve her hafta 
S. S. S. ile maçlar yapmaktadır. 

Hocalarımızdan çok memnunuz. Bi-
' ze karşı büyük ilgi gösteriyorlar. Bü. 

tün grup önemli surette çalışmaktadır 
Aramızdan hiçbiri geri kalmamaktadır. 
Pratik bakımdan ilk defa okul planoı it 
ile 300 metre üzerinden havada 20.3tl 
saniye süren uçuşlar yaptık. Ondan .ı"n. 
ra diğer büyük uçuşlara geçtik. Ar;ı;a 

daşlarımızdan Sait ilk plane uçuşunu 
yapmıştır. Diğerleri de bu uçuşları yap 
mak için havanın iyi olmasını bekle. 
mektedir. Daha pHine uçuş ve pilotluk 
üzerinde bilgilerimizi kuvvetlendirere. 

c - Elen filosu ile deniz uçakları 
filosuilun hareketi sırasında, İstanbul 
sivil, süel ve hava o.runlariyle konuk -
sever halkının, kendi adıma ve emrim 
altında bulunan bütün subaylar ve tay
fa adına karşılaştıkları güzel muamele
den dolayı sıcak teşekkürlerimi bildir
mek isterim. Bu güzel muameleler, iki 
ulusu l1irl !'ştiren karşılıklı sempatiyi 
ve içtcmliği isbat etmektedir. Hele İs. 
tanbul ilbayı B. Muhiddin Üstündağ 
ile süel komutan General Halis'e, Me
cidiye komutanı B. İhsana ve hava al
bayı B. Şefik'e 1stanbulda hoş ikame -
timizi sağlamak için yaptıkları ,eyler
den dolayı minnettarlığımı bildirmeyi 

bir öd~v sayıyorum.> 

Atina, 24 (A.A.) - Yunan filosu. 
nun Salamin açıklarında müstacelen 
toplandığını bildiren yabancı habeı·· 

ler, yetkili kaynaklar tarafından yalan· 
lanmaktadır. 

Kitapsaray: 
Saylat'ltırımızm kentimizi 

ziyaretleri 
Yunan filosu, önceden kararlaştır. 

dığı üzere 1 birinci teşrinde tersane> e 
dönecektir. Açılışından bugilne kadar, bakanla -

hmızdan C. H. P. genel sekreterlikten, 
saylavlarımızdan ve sayın halkımız ta -
r;ırmdan annagan edilen kıymetli ve 

17 • 9 . 935 de toplu olarak kentimi
zi şereflendiren sayın saylavlarımız hal
kımızla görüşerek dertlerini dinl"" ıişler

dir. 
Yuncm sal~ıtı tJijruJii 

İstanbul, 24 (A.A) - İstanbul Bal_ 
kan festivali için gelen yunan ulusal 
Palgıtı bu akşam konvansiyonel treniy. 
le memleketlerine dönmüşlerdir. 

Klltahya say/av/arr Sım avda halk arasında 

Aktif Cumuriyet Merkez Bank<sınm 

KASA: • 
Altın: safi kilogram 16.376,424 
Banknot 
Ufaklık 

DAHİLDEKİ MUHABİRLER: 
Türk lirası 
HARİÇTEKİ MUHABİRLER: 
Altın: Safi kilogram 4.401,297 
Altına tahvili kabil serbest dövizler 
HAZİNE T AHVILLERİ: 
Deruhte edilen evrakı naktiye kar
şılığı 
Kanunun 6 ve 8 inci maddelerine 
tevfikan hazine tarafından vaki te
diyat 
SENEDAT CÜZDANI: 
Hazine bonoları 
Ticari senedat . 
ESHAM VE TAHVİLAT 
CÜZDANI: 

Deruhte edilen evrakı uaıHı· 
l'\ • yenin karşılığı esham ve tah· 

vilat (itibari kıymetle) 
B . Serbest esham ve tahvilat 
AVANSLAR: 
Altın ve döviz üzerine 
Tahvilat üzerine 
HİSS.l!:DARLAR: 
MUHTELİF: 

Lira Lira 
23.034.799,60 
15.386.664.-

678.274.93 39:099.738,53 

476.055,87 476.055,87 

6.190.789,20 
1.722.10~.89 7.912.895,09 

158. 7 48.563,-

10.640.380,- 148.IO!U83,-

1.500.000,-
14.001.164,02 15.501.164,"2 

31.51Z.70l,41 1 
4.550.6~<>.7$ 36.063.361.l6 

J0.59\J,7J 
3.624.058.79 3.654.658,S:? 

4.500.000,-
11.379.915,<!5 

YEK ÜN 266.695.971,44 

ğiı:. Türkiyeye döndüğümüz zaman Türk 
kuşu kurumunda planörizm hocası ola
rak çalışmak isteğindeyiz. 

İlk defa Sovyet Rusyada birlikte 
planörle uçuş deneçlerini gördük. Hu 
önemli deneçler Sovyet Rusyanın ptd · 

nörizm bakımından nr. kadar vüksek bir 
durumda olduğunu göstermeğe yeteı. 

Sovyet pilotlarının sanatı cidden yük
sektir ... 

~uammer Enis sözlerinin sonunda 
okul ve şehir halkı tarafından türk t1. 

,,.belere gösterilen bil yük ve özel sc ı. 

fİ\'İ anlatmıştır . 

Koktebel okulunda okuy:ın Bavan 
~&biha da demıştir ki: 
«-Ben planörh:me olan büviik he-

· 21 eylül l 935 vaziyeti 

Lira 
SERMAYE: 
İHTİYAT AKÇESi: 
TEDAVÜLDEKİ BANKNOTLAR 1 
Deruhte edilen evrakı naktiye ' 58. 7 48.563,-
Kanunun 6 ve 8 inci maddelerine 
tevfikan hazine tarafından vaki te-
diyat 10.540.380,-

Deruhte edilen evrakı naktiye ha 
kiyesi 18.108.183,-

Dost ulus mümessillerinin, deniz ve 

hava subay ve tayfaları arasında geçe!' 

arkadaşlık ve içtemlik gösterileriyle 
birleşen bu gösterileri iki ulus arasın-

vesimi Sovyet planöristleri Anobin ve 
Rumanofun Ankaradaki uçuşlarından 

aıJım. Burada okulda şimdiye kadar 
planör üzerinde düz yolda virajlar ya· 
J>:>ıak uçtum. Plane uçuı yapmağa da 
hazır bir duruma geldim. Hocalarımıza 
karşı büyük teşekkürler borçluyuz. Ve 
Sovyet planöı-izmine bay.ranız.> 

Pasii 

Lira 
15.000.-000,-
1.026.756,67 

Karşılığı tamamen altın olank ıla-
veten tedavüle vazedilen 
TÜRK LİRASI MEVDUATI: 
Vadesiz 

ıo.ooo.ooo.- 158.108.183, 

16.184.25S,57 

Vadeli 

DÖVİZ MEVDUATI: 
Vadesiz 
Vadeli 
MUHTELİF: 

12.965.554,14 
488.382,oıi 

16.184.255,57 

13.453.936, 19 
62.922.840,01 

Salgıt, istasyonda öteki Balkan sal
gıtlariyle festival komitesi Uyeleri ve 
kalabalık bir halk tarafından uğurlan.. 

mıştır. 

400.000 işçinin grer1l 
Nevyork, 24 (A.A.) - SendikaHst 

teflerin haber verdiklerine göre, 400.öllf 
maden işçisi, kömür madenleri grevine 
katılmıştır. 

Sarkonun gt•misi 
Rouen, 24 (A.A.) - Şarkonun ku· 

tub keşif gemisi olan "Purkuva Pa? .. ~e· 
misi, 1934 ağustosundanbcri Gröcnland 
da oturmakta olan etüd kurulunu taşı. 
dığı halde buraya gelmiştir. 

v Kuru/ 

YEK ON ----266.695.971.44 
~------=-

ANKARA ASLİYE BiRiNCi HUKUK MAHKEME
SİNDEN: 

2 Mart 1933 tarihı~den ı~ıbaren: İskonto hıtddi 3 S •ı. --~~tın üzerin e avans % 4 ıı ..:.._ j 
Ankarada İsmet Paşa mahallesinde Ulucak caddesinde Kom .. er 

Osmanın 10 numaralı evinde otururken halen nerede olduğu belll 
olmıyan Ayşe Sıdıkaya. 

Kocanız Ankarada askeri fabrikalar umum Mudürlüğünde mil. 
rettip Osman Refik tarafından aleyhinize (evlenme akti yapılmtk. 
sızın bir müddet beraber vakit geçirdikten sonra mahalle imaını 
tarafından eski hükümlere göre evlenme aktiniz yapıldığı yolun• 
da verdiği Hmilhabcr Uzerine seninle evlendiği hakkında nüt ,.,. 
yazılmış olan kaydın ibtaline dair olan istida sureti tebliğe gon
derilmiş ise de ilcametgahınızın meçhul olmasından dolayı geri 
gelmiştir. Mahkemece ilanen tebliğat yapılmasına karar verit ·Ji. 
ğinden ilanın ertesi gününden itibaren on gün içinde davaya ce. 
vap vermeniz ve muhakeme günü olan 7-10-935 pazartesi günü saat 
14 de mahkemeye gelmeniz veya bir vekil göndermeniz lüzumu •eı>. 

Ankara Ticaret ve s~ nayi Odası 
eicilli ticaret bürosundan: 

Sicilli Ticaretin 292 numarasında müseccel bulunan Keçiborlu 
KükUrtleri Türk Anonim Şirketi namına imzaya izinli zevatın An
kara ikinci Noterliğinden musaddak imza sirkülerinin dairede 
mahfua vesaike müsteniden 23. 9. 935 talihinde tescil edildiği ilan 
olunur. 1-4279 

ANKARA İKİNCİ SULH HUKUK HAKİMLİGlı'll
DEN: 

Ankara istasyonunda Ziraat Bankası silosunda Meınet Aliye: 
Mestçi oğlu Ali Kamil vekili S. Hüsnü tarafından aleyhini,.e 

ikame olunan 10 lira alacak davasının yapılan muhakemesi sıra. 

sında Z3.9-935 tarihinde mahkemede hazır bulunmanız i~in ilanen 
tebliğat yapıldığı halde gelmediğinizden muhakemenin gıyabınız· 
~a devamına karar verilmiştir. Davacı vekili 23.9.935 tarihli mu
hakemede Ali imzalı ve 12.9-934 tarihli bir senet ibraz etmiştir. 
Duruıma 10.10.93S saat 9,30 a talik edilmiştir. İlan tarihinden iti
baren beş gün zarfında itiru etmediğiniz takdirde mahkel\')eye ka. 
bul edilmlyeceğiniz ilanen tebliğ olunur. 1--4277 

AN.KARA TİCARET VE SANAYİ ODASI SİCİLLi TİC.c\. 
RET BÜROSUNDAN: 

Sicilli Ticaretin 29Z numarasında müseccel bulunan Keçi-borlu 
Kükürtleri Türk Anonim Şirketinin 30 mart 935 tarihli umumi 
hisaedarlar toplantısına ait cabrtnamenin 23. 9. 935 tarihinde daire. 
de mahfuz vesaike müsteniden tescil edildiği ilan olunur. 1-4280 

Maliye Vekaletinden: 
(3500) Şişesi 500 gramlık, 5000 şisesi 250 gramlık (7500) şişe

si 125 gramlık (8000) şişesi 75 gramlrk olmak üzere (24000) şişe 
zamk açık eksiltme ile satın alınacaktır. 

Muhammen kıymeti 4125 liradır. isteklilerin 309 lira 38 kuruş 
muvakkat teminatları ile birlikte 14-10.935 tarihine müsadif pazar. 
tesi günü saat on beşte Maliye Vekaleti Kırtasiye Müdürlüğünde 
müteşekkil komisyona gelmeleri. (2707) 1-4271 

f(iiltiir Bakanlığından: 
Kültür Bakanlığı dahilinde 3728 lira 44 kuruş bedeli keşifli ~

cil saklama odası vapılacaktır. 25-9·935 gününden itibaren şart na. 
me ve keşifanmeyi Bakanhk Gereç Direktörlüğünde görebilirler. 
% 7,S teminat 'akçesi olan 279 lira 63 kurusun merkez malsanrh. 
ğına teslim etmeleri ve Teşrinievelin 11 inci cuma .günü saat 14 de 
ihale yapılacağından istivenlerin evrakı müsbiteleri ile birlikte 
Ek'li '\rnc komisyr••ınıfo b•:lunmnl:ırı ilırn olunur. (2748) 1-4281 

liğ makamına kaim olmak Ozere ilan olunur. 1-4268 

Ankara Belediye Reisliği İlanları 

İLAN 
..trazıa bulunduğundan müsadere edilen (24) teneke büyük ( 1 • 

teneke küçük gazın ihalesi için 21.9·935 cumarte ı günü istr ,,, 
çıkmadığından 7.10.935 pazartesi günü sa t on la ya!)ılııc,.l· r. 
İsteyenlerin komisyona gelmeleri. Muham•nr-n her'eli (97) muv ık-
kat teminatı (7.5) liradır. (2744) l-427fı 

1 l A N 
Belediyeye lüzuın olan (45 

bin) kilo kuru kesilroi meşe ve 
gürgen odunu açık eksiltme ile 
alınacaktır. İsteklilerin 11.10. 
935 cuma ı;inü saat onda komiı. 

v...ınıı ve ~rtnameyı görmek isti· 
yenler belediye levazım d.irek
törlüğünt: gelmeleri. Muhaıruncn 
bedeH (187,5) muvakkat temina. 
tı (60) liradır. (2752) 1-4282 
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Ankara Levazun Amirliği Satm 

Alma Komisyonu ilanklrı 

!LAN 
ltor met'lcea kıtaatı ihtıyacı için 400,000 kilo buidaJ uuna ta· 

Mp çıkmadığından yeniden kapalı zarfla ihaleli 2/ 1. tefrin/935 
prpmba günü saat 16 da yapılmak bere eksiltmeye komnuıtur. 

Şartnameıi Ankara Levazım amirliği atın alma komiayonunda 
ıiriilebilir. Muva.kkat teminat mikdan 2850 liradır. Teminatı mu. 
nkkate makbuz 'ft teklif mektuplarım ihalenin yapıJacaiı muay. 1•• -tten bir •t evel Balıkesir kolordu satnı alma komieyoau. 
aa .ermeleri. (2621) 1-4104 

İLAN 
1 - Karaköse merkea lutaları ihtiyacı için 900.000 kilo .,.,. 

lrapaJı aarf u1Uli ile alınacaktır. Tahmin bedeli 3 ~· Jla. 
Yakkat teminatı 2025 liradır. fhale 7 ilkteşrin 935 puaiteai glnU 
tut on be ~ Airı süvari tümen satın alma komiayommcla yapıla· 
caktır. istekliler f8ftnameyi tümen ıatm alma komiayonundan 
alıp görebilirler, aarflarm muayyen Am11na kadar Aln llftri tL 
men llltm alma komisyonuna vermeleri. (2670) 1-4186 

iLAN 
1 - Kırıkkale aaked unat mektepleri ihtiyacı olan 10.000 kilo 

kura kereıte Ye tahta parçalan 7--teırinlevel 935 puarteai ahi u. 
at 14:17 ye bdar açık eksiltme suretiyle atm almacaktır. 

Taliplerin muhammen bedeli olan 500 liraya nıkabil temiantı 
eveliyesi olan 37 lira 50 nnz.u Kırıkkale askeri fabrikalar muha. 
1ebedlijine ,atırarak vakti muayyeninde mektep satın alma ko-
mi111omma mlncaatları. (2683) 1-4194 

t LAN 
1 - İzmir miiatahkem mevki kıtaatmın 141800 kilo bulrur ih. 

dyacı kapalı zarf uauli ile eksiltmeye konulmuştur. 
2 - !halesi 7 /1. İlkteırin/935 pazartesi günü saat on altıda 

lmıirde kıflada mUıttahkem mevki satm alma komisyonunda yapı. 
lacaktır. 

3 - Bulgurun tahmin edilen mecmu tutan 15598 Un.dır. 
• - Beher kilo bulgur için on bil INrq fiat tabmfıa eclllaiittfr. 
5 - Teminatı muvakkate akçetıl 116' Ura S5 -...-. 
6 - Şartnamesi her gün 'komisyonda gkUlebiHr. 
7 - istekliler ticaret odasında kayıtlı olduklarına dair wsı · 

1aı gCS.termek mecburiyetindedirler. 
8 - Eksiltmeye girecekler 2490 aayıb kanunun 2 ·.e UçilncU 

maddelerinde ve prtnameainde yazdı vesikal•la teminatı muv.L 
bte makbmlarmı ve mühürlü teklif mektupJarmı ihale aaatmdan 
en u bir saat evel komisyona vermiı bulunacaklardır. ( 2682) 

1-4193 
lLA N 

1 - Garnizon dahilindeki ıkıtaat ve mUeaseaat hayvanlarının 
.enelik ihtiyacına urfedilmdk üzere 635,,600 kilo arpa kapalı artla 
ebi111Deye konulmuftUr. 

2 - lla1r6r arpanın mecmu tatarı 30238 lira 50 flıunıt olup te
minatı muvakkatell 2267 lira 89 lmrqtar. 

3 -~ 152 bnıt muJaıbllinde her aln kc8111onumus-
4'an ı8nderi11r. 

4 - Ebiltme 14 ildrtqrin 935 tarllaine ruthyan pazarteaf glnil 
.. t onbeştedıir. 

5 - Eksiltmeye girecekler 2490 numaralı kanunun 2 ve 3 üncil 

maddelerinde :ruıJı ~=-~ mektQa "711 
bmka mektuplnım tıekfU ..-.. iti l;lrlikte mllnalruMi• yiıio 
pılacağl belli saatten erı as bir tut neı Anlıma Le98Sma Amklili 
•tm alma komisyonuna vermeleri. (ı.598) t-42JO 

iLAN 
l - Ankara ~oıumdakl kıtaat ve m6e11eaat ihtiyacı için 

lllitalahit nam ve beuhma oım.t tbete 9000 Jrıilo aade ,afi açık 
ebiltme ile mUN)a•a koaıulmuftur. 

2 - Şartnamcal - gBn paralU olarak Ankara Levumı Amir. 
illi lllllll alma lr~uada ~bilir. 

S - lf.O•b•,ı lO ·ilktqria.. "5 peqembe s&ntı uat olll>qte 
Ankara LcvazlJll Amirliii utmalme komisyonanc1a yapıtacaktır. 

4 - Sade yağın mobammen bedeli &550 lira .....wrat Mıninab 
841 lira 25 Jruruıtur. 

5 - isteklilerin teminatı muvakkate ınaJabudan ile Wdlkle 
meütr rUn ve aaate .kadar komiıyona mlracaat etmeleri. (2747) 

1-4173 

iLAN 
1 - GmUoa dllhilindeıld kıtaat ve miie11eaede 4>uhma ..,_ 

'RDlarla Ml'GID ap mndeki hayvanların ihtiyacına aarfedilmek 
lsere 510,320 kilo yulaf kapalı zarfl• ebiltmeye konulmuttur. 

2 - MilnaJrasa 15 ilktepin 1935 t rihim ma.lif ub aGnii 11111\t 
enbirdedir. 

3 - Yulafın mecmu tutarı 28067 Ura 60 kunlf olup muvakkat 
teminatı 2185 .. ı ~· 

4 - Şartın.,111 141 kunıf mukabilinde Ankara Levumı Amirli
li satm alma koml11onundan verilir. 

5 - Eksiltmeye girecekler 2490 numaralı kanunun 2. ve 3. tın. 
dl nıaddelerlnde yazılı vesikalarla teminatı muvaikate ma'1Jm ve. 
J8 banka mok.tuplan ile teklif mektuplarım münakaaanm yapıla
cafı muayyen saatten bir saat evel Ankara Levzım Amirliji atm 
ılma komiayonuna vermeleri. (2697) 1--42~ 

!LAN iafell için 190.GGG kilo una ittıekti 
l - İzmir mUstahkem mevki çıkmadlğmdan 8/ l. ~/935 

komutanlığmm göıtereceli mın· aab gilnii aaat 15 de puarlrkla 
takada kıikbet bin ~ altlmf alınacaktır. Talanfn ecHlell Hele. 
lira bedel ketjfli muhabere p 11 28025 lira muvakkat teminatı 
bekeai kapab Earf uaulivle milna. 2101 lira 88 kurµftur. Puarbk 
kasaya konmaftur. Kattambnuda ubrt aatm alım 

2 - lbaleai 27 eyl41 1935 cu. komiıty0nuda yapılacaktır. ı .. 
ma günü saat on altı ~kta :Is. tekJl.leda mezktr 'komiqona 
mirde Kışlada mlltahlreill mnld mlracaatları. (2ieOt) l aa 
atın alma komisyonunda vaın· 11.AJi 
Jacaktır. 1-.JLeHade•••'• 

3 - Şartname ketifname te· kapalı Hrfla ..... q • 
ldl ve resimleri hergUn komh- inci cumartetiglal ~ 
ronda g8ril1ebiHr. tır. lateldiler teMlf ....,bdM De 

4 - Teminatı muvakkak ak. bmmt beJge1erlnl n.Je &1111 
çeai 3394 lira 50 kunıftur. telgrafhane ayan aaat om War 

5 - tnelrllltr ticaret oda1111- komi8)"08 rehine ftl'IDIH " -. 
da kayıtlı elduklarma dair Yeti· at 11 de lromiqoDda •Jummnh 
b Re.terme• mecburiyetinde dır. 
•· ler. 2 - Yaı.fm tahmin etlilela llb 

6 - MftnMuamnı iftirak e. kilo flatı bet hrllfblr. lnr te. 
lecekler Z490 ayılı artırma ve minatı 150 ıu.tır. 
lbiltme kuıunnun 2 •• 3. inci 3 - ..,........ ~-. 
_.delerinde ve .. rtnamesinde tm alma komiay,oaunc1a bıer gf1n 
1anlı ftlikaJln ne teminatr mu. lklJebillr. (2588) 1--4062 
wkbte makbulannı ft mlhlr- iLAN 
a telrJif mektuplarmı ihale 1&1• 2 e1J61 ıHS ~ kapüı arDa 
tmcian en u bir IMt evet kemle ahDecelr olan hmidn~1-~ek 
,_ -~ lnaluMcaklar• ılitklllr 1mUD1J htelı:lf 

fJŞa) t - ..... 16fa ..... • 
J LA l' hımp 26 eyW. ım.,... 

~ u<Ja ımı.- kıtPt ...- g8nG uat 16 da laıDltte 

ULUS • 

Devlet Demiryollan ve L"manlan Umum 
Müdürlüğü ilanlan 

t LAN 
llubl!!JDMD bedeli 19250 lira olan 425 ton hmn diktim piki 21 

birinci tepin 1935 prpmba giinil aaat 15,30 da Ankara41* İdare 
blnaumll kapalı sarf uıuliyle aatm almacalrtu. 

Bu ip girmek iltiyenlerin 1443.75 liralık m.u\'&ldrat teminat ne 
kanunun tayin eıtilf. ftaiblan, kanunun 4 ilndt maddesi muci· 
hince ifl girmeie bnunt manileri bulummdıjma dair beyanname 
Ye tekliflerini ayni gUn saat 14,30 a kadar kQ:lnilJ'on reialiğine ver. 
meleri Jbnndır. 

Şartnameler parasız olarak Ankarada malzeme dairesmden ve 
llaydarpafada TneJJUm w Sevk 'MiidürHlğ6nden dağrtrlmakta-
dır. (2690) 1-4248 

t LA >f 
Muhammen bedeli 18829,80 lira olan 627. 660 M3 çam dilme .. 

tahta 8 birinci teşrin 1935 salı günü saat 15.30 da lııılpab zarf usa. 
Hl ile Ankarada iclare blnamnda aatm almacaktır. 

Ba ite .U-11 iltiyenlerin 1412,23 liralık 1DU'rakıkıat teminat ile 
kanunun tayla ettilf waikaları, kaamma 4 6nc6 maddesi mudbin. 
ce i~ girmeye kanun! manileri buhmmadıfma dair beya••r ve 
tektiflerini ayın gUıa IUt 14,30 1 bdar lromiı1QD reislijine ver .. 
meleri lizmıdı.r. 

lartnameler paraau olarak Ankarada Malzeme dairesinden ve 
Haydarpqada teselfilm ve aevk mildilrlilğündeaı dalrtdmakta· 
dır. (2709) 1-4247 

t LA .N 
İlk okailtmesi feabedilen ve muhammen bedeli 8856 liftl olup 

mikdarlan 8'ağıda yazılı olan yatak e}1UI 7.10.19!5 pamtesi glinB 
aaat 15,30 da kapalı sarf usali ile Anbreda idare binamda labD 
alınacaktır. Bu ite girmek Htlrenleriri 664,20 liralık mavakbt te. 
minat vermeleri ve kanmıun tayin ettiii veaikalar ve iıe girmele 
man.ii kan.S bulunmadıpna dair beyanname ve tekliflerle atn1 
rUn IUt M.30 a kadar kondlJOD reisliğine ftl'meleri linındır. 

B1ı ite llt prtnameler llaydarpa,a'da THellüm ve sevk mi. 
dilrlQIDde ve Ankarada Malzeme dabıe9inde parasu olarak datı 
tdlnüt8clir. 

200 tane pamuk plte; 30 tane llCYJaf karyola pltesi, 1600 ~ 
J•tak ve yorgan çarptı; 200 tane ldlçiik 1000 tane bilyDk yamlr 
yibil: 50 tane küçük 300 tane bliyiik bq yaıtığı; 200 tane cibinlik. 

(2472) 1~204 

t LAN 
İki eksiltmesi feshedilen ve muhammen bedeli 16000 bra o.laa 

200,000 adet telgraf makiıaeai 1'andı 21. 10. 1935 puarteai giinil aa. 
at 15,30 da kapalı zarf uaulii ile Ankarada İdare binasında l&tı1l 
alınacaktır. Bu işe girmek isteyenlerin 1200 liralık ımmakkat temi
nat vermeleri ve kanunun tayin ettili vesikalar Ye ite cirmeğe ma• 
nii kanmıl bulunmadığına dair beyarm... n te1diflede aynı gün 
saat 14,30 a kadar komisyon reisliğine venneJeri Unmdır. Bu ite 
ait prtnapleler Haydarpafada Tesellüm Ye left lıOldiirllliade 
Ankarada malzeme daireainde parasuı olarak ~. 

(2649) l--4157 
1 LA, N 

llulaammea bedeli 23.100 lira olan cebire, IOlet ve töm'nman 
~ 6 Udaci tepin 1935 çarpmba günil saat 15,30 da kapalı zarf 
umlil ile Ankarada idare binaanda satın almacaktır. 

Bu ite girmek istiyenlerin 1732,50 tirlık muvakkat teminat ile 
kanunun tayin ettiği veıikaları. kanunun 4 üncü maddesi mucibin. 

.. Jfı!"w-:S' ;.!'°!:f 1ır.: .':~ ':'e!!:*yon~eı.ı~ 
Jeri lbımdır. 

ŞartnameJer paruq olarak Arıbra'cla .Malzeme dairesinde 'N 
Hay~da Tesellüm ye teYk mtldürlil~den dağıtılmaktadır. 

(2553) 1-41Rt 
iL AN 

Muhammen bedeli 44973 lira olan lokOlllOtif, tender ve yqoe 
bendajlan 5 ikinci tefrin ~ aalı glnU laet lS,30 da kapalı %arf 
uaullle Ankarada ilare JtinNmda satın ahnacaktır. 

Bu ite cirmek latiyenleriıı 3373 liralık muakbt teminat ıle 
kanunun tayin ettiği vetlkaJan, bnunua 4 hctl maddesi macibin. 
ce ife airmete bnual _.aneri ~nnnıadıjına dair bey•nnl!W w 
tekllfleriDi aynı giln aat MJO a dar komiıyon reiıliğine "Yeftlle-

1eri llnndır. 
Bu lfl ait şartnameler 220 kunq mubblJfnde An1aıra '" Hay. 

darpqa veznelerinde atsJmaktachr. (2552) 1-4202 

1 LAM 
Muhammen bedellerile mikdar ve vuıflar.ı Ye mahcJleri ve IMtla. 

n yazılı 4 ocaktan alınacak Balastlar .. llYrt ible etli1mek here b. 
pab zarf uauWle eklittmeleri 7.10.935 Pazartesi glntl ~ 
itletrne biunndald 4 indi ifletme ı.m.yonunda yapılacaktır. Bu 
işe ginne-k istiyenlerln tıisalanllda 1bılı muvakıkat teminatı ırer. 
melefi ve kanunun tayin ettiti vesikalarla kanumm 4 ilnd\ mad. 
deıi aaucibiıace ip pımeje maaH kanuni b\ilunmadığma cWr be. 
y~~me ve teklifferini ekllltme giln8 aaadarmda bira' -t ev. 
vdline kadar komitıyon ıelsliline vermelen IAzıındır. 

Bu ite ait şartılaıDI ft ,-ıbYelenameler KaJHride Yol bat
~iinde, 4nkarada Yol Müdlrlllğiinde, Sıvaa, Gemercik, 
Babteyh. Şefaatb istasyon memurluklarında paruız olarak dııtı. 
tılmaktadır. (2687) 

Mik4an Mulla'D"""' Muvakkat Balaatm çıka- ıa.ı. 
Cinai 3 Bedeli Teminat cağı ocak yeri autı 

m Unı Mikdan , ve JL m. Si 

Balaat 4000 

" 
ıasoo 

" 7000 

• 7000 ... 
Balıpyb 

480 LiTa lOI • -

UM2.50 ,. 

mt•tm. 

Şefutb 
244 • 000 

Gemerek 
.... 000 

M*Dtqıe 

- • 370 1-.....-

10 

11 

il 

2-Mn> aenb9ııle».~ :=: .... "dmtr ... 

3 - ıann.ne ası -. -.. 
tdıPada ···--....... tm.ıa.a "'1awıfawftllr. 

4 - lhaletı 26ql.Gl!111Stllll' 
tembe 8111& l ıs• Jlı 1 1 n .. 

da t8-r -- .... , ... 
Ilımda~. 

5 - Şartuın•erıfa 46nllndl 
maddesi m11clbhıce &t'Hlllııır tek. 
lif mektıaplarmı artırma tt ill
'11tme bnunumm 3L 31. ~ lnd 
ibld.•lerindeld a1iJıılma mrfilıılıa 
Cidaslİb aclilMek iha1e ~ 
eve1lDe laıdar Briltlearltbt 'timd 
...... ....,... ..... nJı• 
ima ~e.k cHt '2SSal 

' 39!18 

Milli Müdafaa Vekaleti tmAhna 

Komisyonu il-.ıan. 

.81LlT 
1 - llir metlesine biçilen e. 

det' 25 brııt olillıll ve 21"8-935 
ltin6 lllektHer tuafmdm veri. 
len fi8t pabah &öriilen 500 bin 
metre pmaprblr be.s yeniden 
bpah urf1a eaütme,.e lDonuL 
ınuttm'· 

Z - tbaıea 1L.1945 sah ıü
nil saat ıı dec1ir. 

3 - ilk ina~ paraaı 7560 Jı. 
racbr. 

4 - Şartnameler 625 kurup 
M. M. V. Sa. M. Xo. dan vm. 
lir. 

5 - Ebiltmeye Ritteekleı 
ilk inanç parası mektup veyı 
ınaldıım1arlyte. 24'0 sayılı b· 
nunun 2 ve 3 6ndl maddekrin. 
ele yuıh belıeletle birlikte tek. 
lif mektuplarını ihale uatmdan 
bir saat neJ il. il: V. atın at. 
ma Ko. m ftftlteleri. (2655) 

l-418l 

BlL1T 
1 - Bir çifti• biçiten ecler 

l?O lmraf oı.ı aaao çift tertilr 
Jıı:apdı sarf1a obiltpleyre konul . ...... 

2 - tlwea M>.10.935 pe,..aı. 
be gintl llilt tl dedlr. 

3 - tur inanç ,...... um lf ,.., 
4 - Şartname parasız olank 

K. M. V. Sa. AL llo. dan. aılmrr. 
5 - Bkailtlmye girecftier 
Dk~ meJmap ..,.. 
ma 1le ıeo aayıh bnu. 
aUD 2 Ye 3 Uacü maddelerinde 
jauJı beJaelale birlikte aaoH!. 
ne gke buırlanaa teklif mek. 
tuplanm ihale aatmdan .bir ... 
it neJ il. M. V SL AL Ko. na 
~enne'lerl. {2676) l--'4189 

BtLIT 
l - J8 metre ldildbı dit bu

llak b1u ıçrk. eksiltmeye koa-
•llfbU'. 

2 - Hepsinin MtUen e4eri 
uoo IJık inanç paruı C.75 Un. 
clır. 

3 - lhaJoıı 12 10.935 cmnar • 
tesi giinU uat 10 dadır; 

4 - Eksiltmeye girecekle. 
rhs MIO 1q1Ji bnt11111ft 2. 3, tte. 
el 1D2ddelerinde J.,.ılela .blL 
plerile il 'M. V. llatm .... 
komisyonuna onrmaJan. 

(2655) 1-4177 

BlLlT 

pbjmda ber ... ı.a ılı;; ••• 
almabilit. 

5 - Bır.lltmeyc aarecelderin 
%490 sayılı blaaaw % ve 3 iiDcll 
ma4delerindt f ttenDea WlgeluL 
le birlikte teminat n teklif IDell 
tuhlarınf ihale ..andan bir -. 
at evd JııL M. V. atın alma ko. 
mısyonu.na verme-kri. (2582) 

1-4094 
BILJT 

ı - Bir ınetıetııine bisiıen 
eder 230 lbınaf olan 6500 metre 
haki wp kapalı zarfla emıt 
meye lconwmuııuı 

2 - ı&aıe.i 5.lo-935 QllDU'• 

tni i&na .. 10 Wu. 
3 - tıir hlaaç parur 1123 li 

ta lO kumttm. 
4 - Şutnmmla parauır o. 

larak il ._ V. Sa. Al Kıo. du 
alınır. 

5 - Eluıil~ pecelder 
kanunt tc*ilde buırladiklen tek 
lif mektuplanm ihale saetmdan 
bir sut enel 1ıl il .V. Sa. A.1 
Ko na ~)eri {2677) t--41'0 

BlLIT 

ı ..J 31t meta bedi tanare 
iMiik IMıım puar ebiltme. .. ..... 

2 - Hepımin bıçden ederi 
750 liralık inanç parası 56 hl'a 
25 kunittuı. 

3 - • .,.., LlQ.935 alı ail-......... 
... - ... t J '" • --~liıi:,; tiyeJilerm her gl:n aaat ıs 6ll 

16 ya kadar ekuJtmeğe tiftcek 
lain d~ _. sayılı kamman U 
indi maddelerinde istenilen bil. 
glleriyle J.ılıale glinU M. K. Ve. 
klleti aatm alına komiafonuna 
varmaları. (2675) t-4188 

1 - Bifilen ederi 2600 Ura 
oı.a ......... bir pedal meld
ae&J açık ebfltme ile satm alı· 
nacaktır. ,, ..... .._.,.. ........... . 

2 - hıalesl ' 1'irindtıepla m çarı hn IW mt 11 detir. 
3 - tık inanç paruı 195 Un. 

clır. 
4-~~aL 

mü lldJaler :ber slD ve eWlt
mqe slnc*der mı: blaG.,..... 
mektup .,.,a _.,.slviyh- Jra. 
nunun 2 ve 3 Oncl ....taelerln • 
de yadı belplerle Wdikte U... 
le ........ 11.; .. v. atmalml 
llomflJ'M'l'H1a buJ-1an. 

(2321) 1-3711 

81L1T 
1 - ... llapa1ı urfla .. 

"1tmeye lronmuı e1an (21750) 
metre çamaıırbk beze 'ftrilen, 
fiat ia!i görUldilllnclen ,.m..; 
.._. kıqaalr nrfla eksiltmeye kon. 

IDUIC•'· 
2 - llepeiDia MtileD ederJ 

5437 lira 50 kunat. ft ilk baant 
param - liraclır. 

3 - tbaıeal 3.10-935 perpmbe 
pil IUt 14 dedir. 

4 - Ebiltmeye ,ıiNeeldeılD 
~ aay.aı kanunun z. S. llllll 
-dclelerinde yuıh waeıern, 
tteminat ve telrUf Jll!lbıpllmln 

..... --- bir .. em. ... av . .-. ..... ~ .. 

....... - (291) l 1111; 

A*elf<Fabrildtlar (J ______ _ 

ll~Sıı•Tma )[...., .......... 
Ytw4'~ 111 7 ldtıD !ıaJ8D ed 

Tllllaıiaa .......... (57.1'). 
n(4'J~olny !n6milrıı 

tin " clllli ,.... -··- .. -.S~blwU- ..... 
1111 •lmllml lromlıJommca 
7/1. T~/135 tarihinde paar· 

teııl. --·~t l4 • llÇJk Ütlltır me ile UWe edilecektir, ~ 
.. paraas oıar.k "'3iiiomlq 
nrillr. Ti1Jplerin munklıat te. 
minat olan (43) Ura ft 2490 IMt'. 
maralı kanunun ~ ft s 1118* 
lerhacleki ftlaikle muk6r ıBa 
" mtta lromlsyona mlıMallt. 
len. (2462) 1-4151 




