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fNGJLİZ DIŞ SiYASASI, iLLETLER 
CEMiYETİ VE İTALYA 

Bav Edenin iııgiliz dış hakanh~ına gelm •si dünya lıa~mım 
· 1 e<lı·v()J" _ BaY 1u oliııi z Est ~azet.e~in•.. vaziyet lıal m eş0u , . ' '- . 

k d': fi)\:irlcrini öyledi - J(aı·~ılıkh yardını ve italyaıJ-ltahe~ 
ııı ~· . J • i\1 ·11 1 c . . ı . . 
] . zlıi!ıııın netı(·e erı ı ı et .. r eı1ııyetı iODSe) u ın 

an aşnı<ı , ö • 
toplantı ııı<lan . ·oııra aııJaşılalnlecek 

(AA) _ lngiliz gazc -
Roına, 24 . , Edcn'in dış itleri 
• t afından B. . · tclen ar . . . ltalya'da derın bu· 

1 ~ gehıının 
bakan ıgına ~ h kkında verilen ha . 
tesir uyandırdıgı a 1 d" Roma di· 

erlerden bahseden Popo o ı 

yor ki: . . burıdan dolayı, bir 
"İtalyan mılletı, .. tee~· 

parçacık o1sun. ne şatırınıf, ne rnu -= 

Uoşbe!!:,. 

~ ·11 TEHE' ~ı ~U Lİ 
l~( .. ı ' '"· R. ATAY 

h .. k"metinin Akde -
İngiltere . u u c olduğu au-
d 1 tler1ne sorrnu,. l . . 

niz eve ·ı·f devlet erının 
ale Balkan iytı a 

1 
b hakkında 

' d wu ceva 
vermiş ol ugl biliyoruz. Son 
gelen telgraf arı gazetelerinde 

ld v z Avrupa .. .. ka .. 
~ ıgımıl nin türlü türlu ınun~. 
ou ınese e v adığını gor -
a ve tefsirlere .. ugrk ııa ve tefsir-

• Bu ınuna a-ı-
ınetkeyız. bilerek veya 
lerden bir takı~ı, t' hakikatin

k vazıye ın 
bilnıiyere , maktadırlar. .. 
den uzaklaş b davasında turk 

ltalyan - ha eş C ·yeti aza-
••illetler emı b wı 

politikası, m aslarına ag 1 

k pakt es b sı olara ' h kesle bera er, 
kalmaktan. v~ e~ne getirmekten 

hh··dlerınt yert tea u 
ibarettir· . ti azalarının . ·ıı ti Ceın1ye • • k Mı e er . k rarına ıştıra 
da :ıecri tedbırlebr ta türlü dü -

' b' den at 1 ederken, ız. .. he yoktur. n-
... mediklerıne ıuP hadiseniıı 
fU~ adamları, .. . 
gihz devlet . u iki nokta uzerın-
baıındanberı, J trniılerdir: Af. 

h ısrar e · ·1· de bil assa . ·ıalyan • ıngı ız 
h b nı bır ı .. k 

rika ar ı • ki' de gorıne 
anlacmazlığı. ıel •?)tere. Afrika 

~ ~·ıd r ngı · 
doğru degt ı d Milletler Ceını -
harbı karşıs~n a,l rındao ne ay· 

· ··t kı aza a k d yetinın o e .. lü hare et e e-
rı ne de başka tu~·r ingiliz .nen -
c~ktir. Mesel~d~. 1 

1 
kollektif gü -

faati davası . e~ı 'zafer bulması -
venHk sisternının ti güdülmek 

k , oayre 
na çahşrrı:o c-

lazım gell esaslarının aza 
. Acaba, pakt göre beli!'e • 

d sırasına d' ? devletler en . feler .neler ır · 
mekte olduğu vazı eldenin fıkra . 

16 ncı ma ,_ .. 
Bunları 1 d')mİŞ olara·K_J:"O· 

d h tasa e ı k' 
farın a u .. Ü fıkra diyor •.= 
rüyoruz. 3 und başka cemıyet 

"3 - Bun adn ucibince itti-
. b mad em r 

azası, ış u k "ktısadi oe ma ı 
haz edilece 'ık . . rasınJ.ı, tal 

. I tbı l ~I 
tea "' rı erı n a ~ k zarar oe 
bikından doga~ah Jde indirm"i4 

' 

garı a 
mahzur arı as . yardım etme 

b . "b 'rlerıne · t 

sir olmuş, ne uğraşmış, ne de hiddetlen
miştir. Çünkü şefine emniyeti vardır. 

Vr. soğuk kanlılı!tla aldığı kararı hiçbiı 

Az Eşt ga:z.etesine beyanatta 
bulunan B. Musolini 

ljCY değİftİremez. Yabancılaı-ın göste· 
recekleri muhasım vaziyet her ne oluı·· 
aa olsun ltalya aldımıadan yolunda de • 
vam edecektir.,. 

Londra, 24 (A.A.) - Morning 
Poıt ıazeteıi diyor ki: 

"Mütekabil yardım mcselcıi hakkın
daki fikir teatilerinden maada, İtalyan • 
habcş anlatmazlığının yeni bir ıekil al -
rnası milletler cemiyeti konıeyinin toµ 
lanacağı tarih olan 15 kanunu.anideıı 
evvel beklenemez .. , 

Milano, 24 ( A. 

A.) - ltalyan ga

zetelerinin, B. E
dcn•in dıt bakan • 

lığa gelmesi hak -
kında gayet ihti • 
yatlı bulunmala • 

rına rağmen, vazi· 
yet, bedenin bir göz 
le incelenmekte -
dir. 

Staınpa diyoı 

ki: 

"'B, Edt>n'iı1 

tercih etmektedir .. , 

Popolo d'ltalia ise şöyle diyor: 

Avı-upa'daki genel vaziyet daha zi -
yade vahimleşmiştir. Laval - Hor pla • 
nının, gömülmesinden sonra, Avrupa, 
zecri tedbirlerin arzu ettikleri bir haro 
tehdidi altında yaşamaktadır. Bugün 

herkes sarih vaziyet almak mecburiye -
tindedir. Eğer uzlaşma teşebbüsleri biT 
netice vermedi ise ltalya'nın bunda hiç 
bir kabahatı yoktur. 

Dün İfe OOfCayan ıngilis Dıı baltanı 
B. Ed•n, B. Laualle birlilıte 

Budapeıte, 24 (A.A.) - Muıolin'. 

"Azeıt,.gautesine şu l>eyanatta bu1un
muıtur: 

" - Busünkü imtihan İtalyan mil • 

tayininden sonrn 
artık uzla§ına te -
§ebbüaleri olmıy . • 

ltalyada bütün çiftler izdivaç yüz.üklerini hükümete veri
yorlar. Ronıada toplanan yüzükler 300 bini bulmuıtur. 

c:aktır. Bu ana kadar yapılan te§ebbüs -
lcrt: göre, BB. Eden, kuvvetli U"'la maya 

letini tek bir yığın halinde birleştirmiş 
tir. Birlik duygusu her zamandan 7.iya· 
de ku\•vetlidir. Milletin müttefik coş -
kunluğu bana munzam kuvvetler ver -

(Sonu 3. üncü saylacla) 

Z J-at ,.~ fitrt~n izi ia' a 

lr ırunıuna Vf'rİniz 

C. H. P. 
Kaınuta)· gl'npu 

diiıı toplandı 
C. H. Partisi Kamutay grupu 

idare heyeti başkanlığından: 
C. H. Partisi Kamutay grupu 

bugün saat on bqte Dr. Cemal 
Tuncanın başkanlığında toplandı. 

Dıf İ§leri bakanı vekili Şükrü 
Kaya genel sıyasal clurum hakkın
da partiye izahat verdi. 

''Ultı,. ,, un 

Fransada 
Biı·lilileriu liapatı -
ıııası liararla tır d , 

Pari , 24 (A.A.) - Sen to, cemı
yctin emirnamelerle feahi h kkmd • 
ki kanunu 84 muhalife kar§ı 207 rey-

le kabul etmiştir. Ancak emirname
lerle kapatılan cemiyetlerin devleft 

~i'ıra8ına baş vurmaları husuaunda hır 
tadil de kabul olunmuştur. De \et \i. 

(Sonu 5. İnci sayfada) 

dil yazıları 

TURK DiL 
İle İn do -öı·opeen ve Sem it· 
Diller Ara ında Mukaye~ e 

111 
ı.u · ı-: 

1. 
Oictionnaire etymologique de 

la langue Française [l] adlı kitap
ta "Lune'' kelimesi hakkında şu 
izah vardır~ 

'' L t' L~ , ... a ın: una: conservt? par-
tout: italien, espagnol "Luna", an
cien provençal luna, saul le picard 
qui dit belle .•• .'' 

Latince "luna'' · "proprement la 
)umineuse'' demektir. Kelimenin 
yine latince "liic,, sözü ile bağlılığı 

d "L~ '' " .. t l · var ır. uc : e re umıneux, 

eclaire,, demektir ki bu esastan, 
"lux'': "lumiere et spedalement 
lumiere du jour" demektir. Keli
menin ayrıca latince liimen, - iniı" 
sözü ile de alakası vardır. Bunun 
da maması, ''lumiere,, demektir. 
F.ransızca "illuminer'' kelimesi la

. tince bu ''lumen'' sözünden alın
mıştır, "eclairer" demektir [2J. 

Sümercede "lune" kelimesi için 
gösterilen işaretler meyanında, 
"ıil, sil, zil,, ve ''ah uğ,, vardır.[3] 
Bunlarda, kelimenin, güneşle ala
kadar olduğu görülür. Sadece ''il" 
sözü de bu dilde güneş manasına 
gösterilmektedir. 

"Lune" kelimesinin aslı olan !a
tince "luna'' yı, Günq - Dil teori
sine göre analiz edelim. Kelimenin 
etimolojik şekli şudur: 

(1) (2) (3) (4) (.5) 
uğ + ul + uğ + un + ağ 

(1) Uğ: Köktür. Burada güne
şin parlaklığı anlamınadır. 

(2) Ul: (. + 1), afikstir. Kökün 

[1 j Oscar Bloclı ve W. von 
Wartburg tarafından yazılmıştır. 

[2] Dictionnaire de la Langııe 
Latirıc. par A. Ernout et A. Meil
Jet. 

(JI Hilaire de Barenton: "/'ori
gine des langııes". 

manasını "umum'ilik, şümul'' an
lamiyle ıf atlandırır. 

(3) Uğ: Bu unsur. ki latince 
şeklinde ''u" nun üzerindeki uz to
rna işaretiyle gösterilmiştir, bura
da ektir. Kendinden evellri özun 
manasını tamamlar, tayin eder 
isimlendirir. 
(Uğ ul uğ uğuluğ) : 

kelime, başta ana kök "uf d .. 
ki '11ayel ile kaynaşarak v:· n
daki "ğ'' muet telô.ffuzd n dü e
rek "ulu'' ve ••tu" olabilir. fana ı 
"umumi parlaklık'' demektir. 

( 4}. ~n: Bir obje veya aüjenio 
muhıtını, en yakın sahasını e o
rada bir mevcudiyeti İfaret edu 
Burada o obje: • 

(5) Ağ: dır. Bunun muhitinde 
tecelli eden varlrk ta "lu'' söı:ünü 
ifade ettiği parlaklıktır. O lıa1d: 
IAtO UlA fJ f a 1nce una , ransızca "iane'' r 
~trafı güneıin umumi parlaldıf• 
1le aydınlanan objenin adıdır. 

Kelime, kök ve ekleri ve kurulu
şu itibariyle, tamamiyle türkçedö-. 

' Bugünkü Türkçede "liina" k r-
şılığı olmak üzere kullanılan "et)••• 
sözünün de kökü, ''lana.. özün
deki kök~n vokal değişimi ile ay-
nıdır: ( ag ay) mürekkebinde 
"ağ,, güneşin parlaklığı demekt~
" ,, .. • 1 ki • ay guneşm par a ığını tem il 
eden obiedir. "Lunağ'' sözünde 
obje "ağ'' ile gösterihni,tir ki 
Türkçede ''ağ~ ay'' dır. Ağay 
ana kökle objeyi ifade eden unsu; 
kaynaşarak "ay" olmuştur ki kı -
lığı ve ahengi itibariyle "luna··
dan daha şık bir kelimedir. 

Ağıl 

''Liina'' kelimesinin orijinalin. 
deki ''ul'' sözünün, "ağıl'' (:!t~) şek. 

- S.avfavr çeviriniz • 

e(·) Cami-ül-lüT~: Pavet de 
CoıırreiJJe: Anadolu lehçeleri. üzere, ırı ı Misaka rıaye 

~ · kabul ederler. d her han-
lf' t'n aza an 
etmiyen devl.e t ·~tihaz eyliyeceŞ• 
gi biri aley~ınek~rşı tlıırmak içın 
hususi tedbı~e dam ederler9 

. 'b' lerıne yar • f de bırı ır hh .. dl erine rıaye 
Cemiyetin tea du 'yle teıebbi:S 

Jç -.a)falurmıızcla oku}tııtnz: 
2. ind .ayfado: 

Yarı sıyasal - 1ç haber
ler 

;; rıdi suyf ada: 
Habeş harbı haberleri -
Lindberg lngiltereye gi
diyor. 

Kamutayın ü~ komisyonu diin 
birlikte toplandı 

l:llGlJ 

ı~ ıurr YO 

J. aksa ı • • 
ettirme m .. k harekete ışh· 

. b' muştere , 1 eJilmış ır · b 'r aza dcı· .. · 
rak eden her hkarıgdı. tıopraklarııı 

· • en ı 
kucıvetlerırtı!1. kolayla§tırmak hu .. 
dan geçmesını l tertibatı alır 

l ~ mge en 
$usunda azı 

4. ii11di .ayfmla: 
Türk gagau:zları - Ya
bancı gazetelerde oku
duklarımız 

5. i11t'İ s(lyf a<la: 

--- - ..... --.---
1'ı•şkiliiı Jmruuıfonrıtı ğiirc işlrri iiç J:omi. yonou gifriil!iilt•ı·c'la o/im 
,.;,; J:mıl.·. Alwy. dl'lıİz yolla,. ·ı~· fal>rih<t luwuzlar. idarel,•rim• ait 

l>tızı lmr(ll" la, fll•riltli. 

Büdçe, 1 ktisat ve Diva.nı 
Muhasebat encümenleri öğle
den evvel saat onda umumi 
heyet halinde toplanacakttr. 

nuz A 1E 
1 - Fabrika ue Havuzlar Ufa. 

resi 1936 büdcesi 

tar.,, r bu 3 üncü fıkra 
lngiliz sua 1 

• temas etnı..:l.· 
Roman - Haberler 

2248, 2804, 2805 ~e 2819 numnra
!ı kanunlar mucibince Kamutay bud
ce, ekonomi ,.e dıv.,nı mhuasebnt ko 

ti Bauk, iL"lr"' meclisin bir aza, h:, 
mür kib seçilmesi ve ücretinin tn~ ıni 
Maden tetkik ve aram enstitüsu il ..: 
elektrik işleri etüd idaresi murakible· 
rine verilecek ücretin tayini, fabrik.• 

2 - Akay işletme İnin 1936 > 
büdcesi > 

. · "mlesıne 'd k' nın ikmcı cu , · Akdeniz e 1 
. 1 'ltere nın . .. 

tedır. ngı .eınnivetı soz 
k

. nfaat ve "J 
mev ı. me . • 50ylada) 

(Sonu 5. ıncı 

6. ırı cı .. ,r1,\ /.ada: 
Güzel bir vi\nyetimiz: 

ydın. s 
A/VVVV'~AJVV'""'-

misyonlarından v başbakanlık dete
g.,lerindcn mürekkeb umumi heyet, 
dünkü s yımı:r.da yazdığımız gibi, E· 

.. 

(Sonu 5. inci sayfada) ~ 
3 - Deniz; yolları işletmesinin " 

l 936 büdcesi 
~,vvvvvvvvvvvvvvvvvvvv·, ~ 



SAYlfA 

iş kumbara,K 
sahip eril' 111. 

EMl -ETi 

sened,_,aratorl~- almamı§tı, Çin'i adım "dım istila et-
olarak Mıl- memİftİ. Almanya silahlanmamıftı. 1-20 QQ()t daha derin talya HabefiManı İfgal elmemifti. 

~. k"' verildiğini ince- Bugün kimlerin sanksyoncu ve kim-m u ;k.yoncaluğu bir /erin sank•)'On aJeyhtarı olduğunu bir 
/İrmelttir. göz. önüne getirirsek görürüz. ki, bü-

~, Milletler Cemiyeti' - tün A vrupada, iki kuvvet karşıkarşı-
dan baflıca iki lenkid )ndır: 

/ak ıunları kaydetmiıtik: 1. Açık bir emperyaliz.m'i Avrupa-
~yet'in lngiltere ve Fransa nın imtiyaz.lı milletleri. namına güt-
a alet olması mek istiyen laşist karargahlar; 

Müeyyid kuvvetten mahrum 2. A vrupanın sarsılmağa baılamış 
.aunası kuvvet politiktuı yerine A vrupanın 
Ei.r •anluyonculuk bir pren.ip ve lıberal ve tolerant culalet politikasını 

6ir metod olora.Jı bu .elerki mücade- ikome etmek istiyen pa.ilist yahut 
N.inJen muwler çılrar•o, her ilti mutedil emparyciliat yahut ol karar-
.. nlıid noktcuıı da ortadan ltalkmıf o- y,iihlar. 
lur. Demek oluyor ki, bueün faşist bir 

Çünkü "Pari• planı" lnlliltere ile itlore fekline geçmİf olan memleketle-
Franaanın muayyen l>ir mesele üze- rin daha düne kadar parlamentola-
rittcle çelriff!relr anlapnıf olmaların· rında cereyan eden bu çetin mücade-
Jan bG§ka bir ,.y değildi. Bu planı, le, fİmdi Cenevre'ye in tikal etmiştir. 
aank•yonc:uluJr dal6a .. fimclilik kapa· F"fİst 1IÖrüflÜ ltarargahlara ve 
tıp örtmekle, iki en kuvvetli devletin n.r.mleketlere bakılırsa, Avrupayı 
.r:acuuna karfı gelme le muvaffak ol- kurtarmak için J•egcine çare onu A u-
llu demektir. Bunun bir teamül hali- rupayı Avrupa yapmıf olan büyük 
11e geldiğini taaavvur edinia, Millet- mılletlerin idaresine teslim etmektir. 
ı.r Cemiyeti, hem herhangi bir büyiik Bu görüf bir aamanki dörtler an 
Jevletin aleti olmalıtan çıkacak hem la~ası üurinden Stresa hattına ka-
Je ortulıkı "müeyyid Jruuv.t'' i bul. dar ilerleyebilmifti. 
muş olacaktır. Karfı karargahın dediği ise, önce, 

Sanksyonculuğu bugün Cenevrede küt;ük millet ve büyül. millet larkı· 
temsil eden elli küsur bGTıtçı devletin nı redddmek, ondan aonra da. Millet-
ltollektil iradesidir. Fakat gözümüzü ler Cemiyeti'ni Avrupa em~ryalia-

Cenevreden çetJİrerek memleketlere- minin bir maceralar bürosu değil Av· 
ve bilhaua büyük memleketlere ayrı rupa medeniyetinin bir barıf bürosu 
•YT'• llaltGTHRı görürüa iti, bu genç haline koymaktır. ~ son günlerde 
prensip ve metodun oralGTda da hata- karıımız.a çıkan sanksyonculuk ıiarı, 
n uyılır partiaanları mevcuJclur. iJte bu gÖrÜfÜn şiarıdır. Sanksyoncu-

"Paru plônı" nı yalnıa Ceneurede· luk ltendini öyle bir prensip ve öyle 
ltiler suya tlüfiiremezlercli. Plcin, Lon- bir metod olarak tanıtıyor ki, ona 
Jra'da a.ıe Pon.'te bir maka. otefİnİn c..ondan •arılacalt olan Avrupa millet-
•osında ltalard delik tlqilt olmUf· leri, onda f!n bi.ıyük barıf garantisini 
tur. Planı, Londra'da İfÇİ 1HJrlİ•i ile bulacaklardır. Çünkü malumdur ki, 
muhalaaakcir partinin sol cenahı, ltalya · HalHı ilttilalınJa sanksyon· 
Fran•a'tla İN "halkçılar cephesi" vur- c-uluk, yalnı" -:r.ayıl Habefistanı değil, 
maftur. ~ok kudretli /ngiltereyİ dahi koru· 

Demek oluyor iti, "Milletl•r Cemi- mak ltabiliyetini göatermİffİr. 
yeti", en büyült devletlerin İç .. yaaa- Şu halde, bu iki karargah arasın· 
lanna dahi artılı girmiftir.1918 de de daki mikadele, artık bir memlekete 
böyle değil miydi? 1918 delri barı§ mah•u• olmaktan fı.karak, AtJrupo 
ile 1935 yılındaki barıf aranncla ncuıl idn ol6Un, araıulu.al ebad ka~anmıf-
6ir lark var a, Milletler Cemiyeti'nin tır. Şimdilik Cenevrede, barııçılar ve 
o zamanki ve bugünkü telakki ecliliı aollar hakimdir. Mücadele böyle bu 
lor~on arasında öyle bir lark var biçimde ancak henü" bafladığına gö-
Jır re, hültüm vermeaJen önce İnkifO/ını 

1918 de, barıı demek muahedele- beklemelt daha dofru olur. 
rin tatbiki Je.,..,ekti. Milletler Cemİye· Yalnız, biz. Milletler Cemiyeti'ne 
ti ile bu tatbih İfİnİ kolayltıftıran bir tohm ettiğimia bu yoaılorla, Cemi-
organ idi. Daha AtJrupada ne /afİ"'"- vet'in hayatında yeni bir dönüm nok· 
1JarJ1 ne muahedelerin bir tarallı ola· ta.tının iyiden iyi,,- belirdiğini 1ıuaca 

rok le•hedilmeleri ne ele alabildiğine İfGret etmek istedik. 
.;ıahlanma.. Japonya, Mançuko'yu Burha:n BELCE 

li de kullanılır. "Güneşin ve ayın 
etrafında.ki 21ya'' demektir. Yani 
"hale (aureole), parlak daire" de
mektir. Sanemlerin hatları etra
fında tasvir olunan zıya dairesine 
de denir. Türkler aym etrafında
.ki baleye "ay ağılı" (H) ve güne· 
tin etrafındaki haleye "gün ağılı,, 
( *.ıı:) derler. 

1 ltlır • l ldız 

'' Lüna" kelimesinin orijininde 
ana kök yerine kaim olan "ul'' ra
dikal kökünün Türkçede aynı an
lamda olmak üzere "J'' tekli de 
kullanılır. Meseli: 

1. - Ildır lem'a. 

il. - llclırmak = Jemean et
mek. 

(*:,.) M usarıföat - ül - Esma; 
Bürham Katı Tercemesi; Türk 
Dili; Büyük Türk Lugati 'Osman
h Lehçesi". 

("fi*) Uluğ Bey Ziyçi. 

1. Anadolu Lehçeleri. 
il. Kısası RabguzI,· Kelile '"e 

Dimne Tercümesi,· Kara
yim metinleri,· Müntehe-1-
lrep-li - Lf1gati - Türki - ve/
Acemi - ve/ - Arap,· Tuh
/et - üz - Zekiye; Kamus 
Tercümesi; Rdlo/11. ''Ça
ğatay Lehçesi11

,· Mirkatı 
Kesteli,· Bürhanı Katı Ter
cümesi: Anadolu Lehçeleri. 

111. - lldıTOT - şeffaf. 

iV. - lldırım berk (kelime-
nin yıldırım tekli de var
dır). 

V. - JlJırmok iltima etmek. 
şulelenmek. 

VI. - Ildız, - kevkeb (kelime
nin yıldız tekli de var
drr) . 

Not. - : "lldırım" ın ve "ıldız" 

ın ikinci şekilleri olan yıldırım ve 
yıldı~ kelimelerinde, ana kökün 
konsonu yerini muhafaza etmiş 

bulunuyor. Yukarda demittik ki 
Sümercede ''lune'' ve "soleil'' ile 
alakalı olmak üzere "ıil, ail, zil'' 
sözleri vardır. Türkçede "ı, •, z'' 
konsonları, eski Türkçede ''y" ve 
onun kategoriıi idi. O halde gö
rülüyor ki Sümercede de ana kö
kün konsonu "f, •, z.1' şeklinde 
mahfuz kalını§ bulunuyor. Bu 
nokta, ana Türk dilinin, Sümer 
Türk dilinden daha eski olduğu

nu gösteren bir iprettir. 

[ "Lune" analiz.inin alt taralını ya
rınki aayınuula olruyunu.z ]. 

111. Babus. 

IV. Kuran Tercüme i (Bursa). 

V. Mirkatı Kesteli; Anadolu 
Lehçeleri. 

VI. Kuran Tercümesi (Bursa). 
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IST ANBUL TELEFONLARI 
..,, • ıııo • 

İstanbulda kömür 
fiyatları 

lstanbul, 24 - Ekonom1 ba
kanllğının tebliğinden evvel tonu 
24,5 liraya kadar satılan Sömikok 
21 liraya kadar atılıyor. Fa.icat 
bu değişiklik İstanbul elektirik 
şirketinin elindeki stok fiyatlara 
tesir yapamamaktadır. 

Haliç şirketinin 
hissedarları 

lstanbul, 24 - Haliç şirketi 
hissedarlanndan bir grup bugün 
hususi bir toplanta yaptılar ve be
lediye ile bir anlaşma yaparak iti 
tekrac Üzerlerine almayı konuştu
lar. 

"Emrazı akliye ve asabiye'' 
• 

hastahanesi 
lstanbul, 24 - lstanbulda ki 

emrazı akliye ve asabiye hastaha
nesinin 22 pavyonuna yeni bir pav
yon daha ilave edildi. Geçen 
sene akliye ve asabiye hastahane
sinin mevcudu olan 1800 , Bu se
ne iki bini geçmi§tİr. Sıhat veka
letinin Afyonda yeni bir akliye 
hasta.hanesi açacağı söyleniyor. 

Üniversite rektöril 
çekilmiyor 

l•tanbul, 24 - Üniversite rek
törünün İstifası hakkında bugün 
bir gazetede çrkan haberi rektör 
lekzibetti. 

B. Peker lstanbul~t 
gitti 

• H. P-. Gen Sökreteri B. R 
ceb Peker dün akşam Jstanbula 
hareket et.mittir. 

Finans bakanlığının mu
hiın bir kararı 

Finans Bakanlığı, Hususi kale
me bağlı müracaat kaleminin va
zif e~ine dair bir talimat haznla
mıtbr. Müracaat kalemi bakanlı
ğa müracal\t edenleri karşılaya
cak ve ellerindeki numara pusu
lalarına göre, işin bulunduğu 
safhayı daire amirinden öğrene
rek bildirecektir. lt aahibleri çok 
mühim vaziyetlerde ancak direk~ 
tör ve komisyon bafkanlariyle 
temu edebileceklerdir. Her daire, 
müracaat kaleminin aorgulanna 
Miratle cevab vermeğe mecbur tu
tulmuılardır. Talimata riayet et -
meyen memurlar hakkında memu
rin kanunu hükümleri tatbik edi
lecektir. Bundan batka Finans 
bakanlığı kırtasiyecilik ilede mü
cadeleye karar vermiştir. 

Yeni bir harcirah kanunu 
yapılacak 

Bugünkü ihtiyaçları karşılaya
cak yeni bir harcirab kanunu pro
jesi hazırlamak üzere incelemeler 
yapılmaktadır. 

Yazı müsabakasının 

sonucu yaklaştı 
Tasarruf haftası dolayısiyle 

ilk ve orta okul talebeleri arasında 
bir yazı müsabakası yapıldığını 
yazmıştık. Müsabakaya girenle
rin kağrtlarmı incelemek üzere ku
rulan komisyon yazıları okumaya 
başlamıştır. Bir haftaya kadn ne
ticenin alınacağı anlaşılmaktadır. 
Tasarruf cemiyeti kazanan talebe
lere birer armağan verecektir. 

Atatürkle 
eni cPko lo ak 

.> 

c·uınuı· l)askaııı 
' 

arasında 
Cumur Başkanım12 A tatürk'le 

Çekoslovak Cumur Bqkanlığına 
r;eçilen B. Beneş ıı.raaında aşağı

daki telgraflar teati «-dilmittir: 
Son Ekselans Bay Eduard Benes 

Çelıoılovak Cumur bafkanı 
Prag 

Dost cumuriyetin en yiiksek 
makamına intihabları dolayıaiyle 

Ekselansınıza en hararetli tebrik
lerimi arzeder n §8hıi saadetleri
le asil Çekoslovak milletinin refa. 
hr hususundaki samimi dilekleri
min kabulünü rica eylerim. 

Kamfil A totürt 

8. Benu'in ceı>cıbı: 
Cwnur Başkanlığına intihal> m 

münasebetile Ekselansınızın gÖn· 

dermek lutfunda bulundukları 

tebrik ve temennilerden fevkali· 
de mütehassis olarak en hararetli 
ve en samimi tetekkürlerimin ka· 
bulünü rica ederim. 

Bu vesileden istifa.de ederek 
Eluelanslnrzın şahsi aaadetleri ve 
11ulh ve beynelmilel anlaşma ese
rinde memleketimin sadık meni 
arkadatı asil ve kahraman türk 
milletinin refahı hakkında ~n aa.· 
mimi dileklerde huluntlMlm. 

EJuarJ B'-te• ~ 

Tanın kre,Ji ve. ah'' 
kooıreratifle ı·i 

T armı kredi , e satı§ koopera ... 
tifleri nizamnamesinin hazıı lık)a .. 
rı devam etmektedir. Tarım Ban .. 
kasında bunun idr.ı bir komİS) on 
her gün toplanmaktadır. Dün öğ .. 
ledt:n sonra Ekonomi bakanımıı 
B. Celal Bayar da bit müddet ko~ 
misyona başkanlı etmişlerdir. 

Vilayet umumi meclisi
nin toplantısı 

15 ikinci kanunda vilayet mec
lisinin toplanmuı kararlaşmıştır, 
Üyelere davetiyeleri bugünlerde 
gönderilecektir. Bunun için vila
yet dairelerinde, büdçe üzerinde
ki incelemelere son \: ermeğe çalı
şılmaktadır. Önümüzdeki ayın 
haftasında meclis~ ' erilecek büd
çenin vilayet. encümeninde konu
nuşularak son şeklini alacağı U· 

mulmaktadır. 

Yerleri değişen orman di
rektör ve komiserleri 
Samsun orman direktörü B. 

Zühdü Bursa orman direktörlüğü
ne, Sivas orman direktörü B. Mit
hat Samsun orman direktörlüğüne 
Köytepe orman komiseri B. Mem
duh Sivas orman direktörlüğüne. 
"Kureyiseba" Or:'lll1an komiserf. 
B. izzet Köytepe orman komiser-
liğine, orman mühendislerinden 
B. Zeki İçil birinci sınıf orman mU. 
hendisli ğine tayin edilmitledir. 

l«; Bakanlığı mer.kez 
an nt 

--------
Hazırlanan kanun projesinin esasları 

lç Bakanlığı merkeı. teşkilat ve 
vazifeleri hakkındaki kanunla zeyil 
ve tadillerinin baıı maddelerini de -
ğİftİren bir kanun projesinin hazır -
lanmakta olduğunu bir kaç hafta 
önce yazmıftık. Diğer Bakanlıkla • 
rm da dütünceleri sorulan ve Baş
bakan lığa verlmek tizere bufunan 
bu kanun projesı hakkında. şu ma
lumab elde ~ttik: 

Vilayetler ldi\resi Umum direk
törlüğü iki tube olacaktır. Birinci 
şube, merkez ve taşra memurlarının 
zat iı!erine bakacaktır. İkinci şube, 
vilayetlerin umumi idaresiyle, teş
kilat, neşriyat, kütüphane, milli 
bayramlar ve merasim 1ş1enni çe 
virecelctir. 

Emniyet i,lerinin hususi kalem 
ve tifre ifleriyle meşgul olmak uze
re ( enem)j İtler ŞU besi) Vf' doğru • 
dan doğruya Bakanlığa bağlı \'e 
umumi evrak ile dosyalarla ugraş
mak üzere bir evrak direktörlüğti 
kurulacaktır. 

Hukuk müşavirliği de iki şube} e 
ı: yrılacııktır. Birinci şube. " memu · 
rin muh:tkemat., lcanununa göre ku-

rulan " muhakemat encümeni,. ış· 
lerini ve kararlanm tanzim ve takip 
e<Jecektir. Bundan başka aktedile • 
cek mukaveleleri, diğer Bakan(ık(ar
dan gelecek kanun, nizamname ve 
talimatname projelerini tetkik vp 

mütalea yazacaktw. 
İkinci şube "memurin muhake 

mat,, kanununa göre vilayet~rdf' 
idare heyetleri tarafından karara 
bağlanan işlerin her ay sonunda cet· 
vellerini yapacak ve 1609 numaralı 
kanuna göre takibat için adliyeye 
verilen memurlerın itlerini takih e· 
decektir. 

Hukuk müşavirliği, aynı ı.aman· 

da, munzam olarak. ıönetger .. 
lik yapaca!.tır. 

Nüf ua işleri direktörlüğü 4 §U. 

beye ayn}acaktn. Birinci tube, ııü • 
f tl.8 yazan hazırhklan ve istatistik • 
leriyle ve umum direktktörlük ev • 
rak ve dosya itleriyle meşgul ola • 
cakbr. Umum direktör yardımcısı 
bu §Ubenin direktörüdür. 

İkinci şube, nüfutı muamele ve 
muhabereleriyle t · İJ)erine baka
calrta. Oçüncü ıube, vatandaılık ka· 
nununun tatbikatı, vatandaşlık tet
kik ve tasdiki ve tihüyet itleriyle uğ 
raıacaktır. 

Dördüncü şube, iskan işlerinin 
- ağhk ve Sos) al Yardım Bakanlığı
na bırakılmasına dair kanunla iç Ba. 
kanlığma bırakılan ~re bakacaktır, 

Mahalli idareler de köy işlerini 
merkezden idare etmek üzere i"i hü· 
rodan ll'IÜrekkeb bir uçiıncü şube 
kurulacak ve bütün daire kadrolan 
bu yeni kanunun icablanna göre de. 
ğiştirilttektir. 

Amerika büyük elçisi 
Amerika büyük elçisi B. Ski

ner mesleki müddetini doldurdu
ğundan tekaüde .evkedilmittir. 
Halen 1•tanbulda bulunan büyük 
elçi yakında Amerikaya döne
cektir. 

Süreyya Tonoy döndü 
Haber aldığımıza gore, Berlin

de bir tetkik seyabab yapmağa 
gitmit olan ~hrimİ7: lıekimlerin
den B. Süreyya Tonoy Ankaraya 
dönmüttür. 

Bayramın birinci gün ·1 göğsünüzü 
Kızılayın rozetiyle süsleyiniz.t 
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~!\ddi -Abbide yapılan harbta I DIŞ HABERLER 
H. hcslerden altı yüz ölü hiııdeıı fazla ya-

41 ' 1 1 ··1·· ralı italyaıılardan yüz a tmış ,eş o u ' 
.. ~ 'doltsan iki yaralı var .. Haheş lıüt·u1nu 

yuz . . I 
· tayyare ve t~pl~rın. ya~·dımıy e 

püs){urtu lehilm~ 
Ro""•· 24 lA 

A.) _ Mareı.-1 

Badoglio telgraf • 
la bildirınekteôir2 

Bu ayın 22 sin· 
de Addiabbi'de VU• 

kubulan rnuhare • 
be kıtalarımızın 

tam bir zaferiyle 

ıneticelenmİ§tİr. 
Habe! kuvvet • 

leri Oec:az Aylu' • 
nun kumandası al 

tındaki beşbin as· 
bunlara ker ile 

d n Rar. 
yaı·dnn e e 
~ 111 müfrezele • :;,eyu 
rinclen mürekke~ • Harbta ölen bir habe~ şefinin cena;ı-;e alayı 
.i. Habeşlerin e~111 •8 ' ka mitralyözleri Ancak habeşlcr, tam İtalyanların sol Ct: · 

S Odelı eıc;ı • h • • • · t"k\ · d de 193 ın b . kuvvetleri Entı·e· na mı çevırmege gırış ı crı sıra " 
bulunuyordu. Ha e~.. mu kar§ısmd:. topçu ve tayyare kuvvetlerinden yar 
li kuvvetlerimizin. l ucd~r Eritreli kuv- dnn gören İtalyan müfrezdeı·i mukabil 

• dibn•! er ı . darmadagın e u tesirli bir taı-z· taarruza geçmişler ve T oongu, den., 
• · rdu ve topç · d. .. ·· l d' vetlere arı o . t' Dü§ınanın zayı . va ıye surmuş er ır. 

da müzaheret e~~ıtb.ır. yaralıdır. Bizim Eritreli kuvvetler, habeşleri kovalı-
··t" ve ıki ın k 1 - · t • t 1 atı 700 o u 'T' ve S subay yara- yara on arı agır zayıa a ugra mış ar 

1 subaY o u d 
:zayiatımız . 158 assubay ve ıı. 
lıdır. Eritrelilerden ısel dıf. i(ltaları· Asmara, 24 (A.A.) - Röyter ajan:. . 

.. .. 187 yara ı var . 
asker olu ve bunda düıtman aytarıudan: Resmen bildirildiğine gör~ 

.ı: bb"nin cenu h T b' • ınız Ado.ıa 1 •• ıneksizin a- evvelki gün em ıen de vukua gelen 
• kaveınet gor 

dan hiç hır rou ektedir. K.eıif tay muharebede 600 den fazla habeşli öJ · 
reketlerine dev~h~trn alıcınaları da ' mü~ ve bini mütecavİ7 habeşli yaralan· 

· · · ınu ım ç "' l l 1 yarelerunızın . mııttır. ta yan arın zayiatı ise şunda ı 

l ektedır · . . · vam ey eın lstefam aıan- ibarettir: 
Asrnara. 24 <.~·~·i~ . Marian de· Beş zabit ölmüş, üç zabit ile yÜ7. ka-

sından: Pazar gunu len muharebe dar askeri yaralanmıştır. 
kada vukua ge lk. d - t d k" L nilen mınta . f .1• t alınmıştır: ı or unun zayıa ı arasın a ı r:ı · ı 

• dakı ta sı a · l. 1 • ' ka · l hakkında aşagı 'b" Tembien ının niıbetsız ık, tayyare erın ' as rı,. ere 
SOOO habe! ınuharl~ 1

' • yapmakta 0 • fevkalade yardım etmesinden ileri gel · 

h. arrıe ıyesı . . . 
taka11nda tat ır . 1· kuvvetleri çevır mııttn. 

1 ve erıtre 1 d Ç l A.skaı·iler, toprak Üzerine tayyarele-
lan ita yan .. .. bulunrn.ışlar ır. o< 

re teşekkürü ifade eden yazılar yazmı:o· ınek teşebbusunde l arazi. habeşle
nlık o an 

arızalı ve orına . ' · •.,,. lıı"tn·ını"t11• 

bu 
tı?!!t>hı..;; . ·; . 

(10 

·eı...:.ı·ııdeki lıarekat eheıniyet 
~· •Ü uol0 

.1 i:'1 • 
oll '-' ~ - 1 1 
~ alınaga ta~ I)Or ---

.. ri kullanıyorlar - Tayyareler Habeş 
H beşler suva . G . a k zarar verdıler - oconı de çıkan 
k t' !arına ço 
. 1 • a Habeş hiiküme ti tarafından bastırıldı. 

blr ısyan · ı ·ı··· · k k .. · ;?iınal , 11, Japon e çı ıgını urma u?:ere üç Japorı 

Adisababa. 24 (A-Ab.) ~ .. e göre, Şi - diplomatı dıı buradan geçmi ,lerdir. 
n ha er 

hesinden gele~ so ekat eherniyet alınak 
re bölgesindekı har anlarda Jcuvvct 

b 1 :;on :ıam d 1 
tadır. Ha eş er . k l\anmakta ır ar. 
li süvaı·i kuvvetler;. A:·t.ıın ile Adua o! 
Bu harekAtın hede ı " 

sa gerektir. . . bombardıman 
relerının . c1· l talyan t3yya . . rniiessır ır. 

l uzerıne 
ları habeş kıta arı besinde şiddeti~ 

l mal cep ali bö' ı Tayyare er şı .ı rlar. Mak e · 
b 1 rnaktauı d • 

faaliyette u un .. imale ogrıı 
L-. kıtalarınm " c1· 

gesinde ha~:t . kaydedilmekte ır. 
b. hareketı .. 1 . ikinci ır k talarmın us eı ı · 

d k. 'talyan ı . 
1'embien e ı ı k • in bir ~evır· 

keıııne ıç 
le muvasalalarıoı h diliyor. Habeş . 

. d ba se 
rne hareketın en r b. c;ekilde cere· 

1 
• harckitı hararet ı ır , 

erın 

yan etmektedir. . "t lyan tayyaı ... -
hesınde, ı a 

Cenup cep . . tbrınaları itaJyan· 
. . f ('yetlerını ar d ' . . 

lerının aa 1 
• • Oolo arasın a .t~' 

be Şebellı ıle ki 
larm Ue h ·it etmekte oldu a 
vetli n:ıüfre:ıeleı ta şr Bu müfrezeler 

l t tmekteuır. c1·ı· 
rma dela e e ki la takviye e ı ,_ 

l e tan ar 
hidn kıta arı v f nd n kaçan ne -

1 1 1 rın tara ı . . 
yor. ta yana . . bu tahminlerını 

b eflerının • l 
ferler, na e_ş .ş r Bu tahşidattan :ta . · 
kuvvetlendırıyo . . taarruz myeb-ı· 

B 1 vilayetıne 'd 
yanların a e lnıaktadır. Goca·rı a 
de oldukları anlaş• . . an hüküınet 

. t·iz hır ısY • 
çıkan ehemıye :; . . 250 nefede bastı • 

f dan gö11derılen 
~·a m 
-ılmıştır. 

, I 
.. ·ıarıu :l.!iiTHlerilcrı l <ı )e~ı:; cı 

'1.l /l l /el'llZlllf 
• ) _ 1-Iollanda kı~ıl 

Cibu~i, 24 _{ A.A~omobilleri ile mühim 
haçına aıd sıhıye o Habeşistan'a götürü! 
miktarda levazım. irilıniştir. 

k 
.. buradan geç . 

me uzere • -kT kararlaşan yenı 
Adisababa d.a teır ı ı 

Adisababa, 24 ( A.A.) - Röyter a

jansından: buı·ada dolaşan b~r şayiay<ı 

göre habeşler. mevzii biı· tazyik ile Erit
re içerisinde ve sınıra 16 kilometred.~ 

kain Adikuala ~ehrini almağa muvaffak 

olmuşlardır. 

İ to/:rmıforı n ı..1.-zibi. 
Roma, 24 (A.A.) - Salahiyettar me 

hafilde, habeşlerin Adikala'yı işgal et 
tikleri haberi kati olarak yalanlıınmak 

tadır 

ll Uletlt·ı· cf•miyeti 1.-on:fcyi nt> 
~mwn wplmwbileccla? 

Londra, 24 (A.A.) - Mornin~ 

Post ga:ı:eteai diyor ki: 
"KarJılıklı yardım meselesi hak· 

kındaki fikir teatilerinden başka, ital
yan • habeş anlaşmazlığının yeni bir 

-tekil alması, Milletlet cemiyeti kon.;e· 
yinin toplanacağı tarih olan 15 ikinci 
kanundan önce beklenemez.,, 

Hr ... ır. Ubyo smrrımfo 
{'<11'/ll~llW olmam r.~ 

Kahiı·e, 24 ( A.A.) - Resmi bir teL · 

liğ, ita1yan karakolları ile Mısır · ingi · 
Jiz karakollan ar<'lsında bir çaı·pışıua ol
duöu haberini kati surette yalanlmak 

'°' 
tadır. 

Bu tebliğde denlliyor ki: "811 habeı', 
ihtiınat, İtalyan otonıobtllerinin geçen -

lerde kasdi olnııyarak aının geçmi? ol • 

ma\artndan ıtıılattır.,. 

INGlLlZ DIŞ SIYAS~ASI, l\111;,I-'ETl~ER 
CEMİYETİ VE lTALYA 

(Başı 1. inci aayfada) 

mektedir. Milletimin bayındırhğını gö 
zetmek hususundaki mesuliyetim ve Vil· 

zifem her an benim için daha sarih bi,· 
şekit almaktadır. Umumi duygu reı;ım 

görütten çok daha a:ıiınkar ve derindiı-. 
Millet umumiyetle zannedildiğinden ço!. 
daha harb duygulariyle mütehassistiı. 

Mesuliyet duygularımız dolayısiyle sulh 
için azami gayretlerde bulunmak vazi

femiz olduğunu millete anlatmak çolt 

zorduı·. Sömürge işlerimizi rahat rahat 
ve aı·ı:ıasız halletmemize niçin izin V P · 

ı·ilmek istenmediğini bir türlü i\nlamıyo 
ruz. Şurasını kaydetmeliyim ki ben ha 
beş işini sn·f bir sömürge işi olaı·ak gÖ· 

ı·üyoı-um. Ve bu meı;.e)e ile hiç h; · .ı:a -
nıan bir Avrupa anlaşmazlığını ortay·ı 

çıkarmağı düşünmedim. Mesuliyetlerin:ıi 

ınüdı·ik olarak görüşüme sadık bulunu -
rum. Elimden geldiği kadaı· hırslan tes 
kine çalışıyorum. Fakat vatanın menfa 
atleı·ini de gözden kaçırmıyorum. Yaşa· 

dığımız anlar hakikaten mukadderatı ta 

yin eden anlardır. Biz sulh istiyoruz, fa • 
kat zecri tedbirler dünya için meyilli hir 

sahada kaymak hareketidir. Bu hareke-

FİLİSTİN'DE 
1'e.~l'ii /..·orıseyinirr lmı·ulnıwumı 

<lo*ru. 
Kudüs. 24 ( A.A.) - Filistin fev 

kalade komiseri, cumartesi günü arap 

partileri başkanlarını ve pazar günü ya

hudi partileri başkanlarını kabul etmiş 
ve onlara kurulacak olan teşrii konsey 
hakkında izahlar vermiştir. Bu plana 
göre, teşrii konsey icrai kuvveti haiz bu

luomamakta ve yalnız isti ari haklar., 
malik bulunmaktadır. lcrai kuvvet e:1ki 
den olduğu gibi yalnız fevkalade ko • 
miserin elindedir. 

Cumartesi günü fevkalade komiseı-, hu 

plarıı aa·ap şeflerine izah eder ve kon . 
seyin başkanının bir İngiliz olacağını 

bildirirken arap şeflerinden birisi bu pla

na şiddetle hücum etmiş. fak<.lt arkadal? · 
ları kendisine şimdilik sakin bulunması
nı tavsiye etmişlerdir. Arapların bu pla
na karşı alac<ıkla1·1 vaziyet henüz belli 
değildir. Bununla beraber Filistin'e ya· 
hudilerin yerleştirilmesi meselesi kon:ıc 
yin salahiyeti dışında tutulduğundan 

arab gazetelerinin çoğu muhalif bir la· 
vıı- almış bulunmaktadırlar. Yahudi hn 

k İse heyecandadır. Tel Aviv'de 50kak 
la .. da nümayişleı· olmuş ve 13 kişi h" 

kif olunmuştuı·. Yahudi şefleı·i konse 
yin yahudileı· tarafından boykot edile 
ceğini bildirmişlerdir. 

l rı !.{iltı•n•<lt> lwyu bir ,.,;,., 

Londra, 24 (A.A.) - l.ondra şeh 

ri ile lngilterenin ve Gal memleketle

rinin büyiik bir kısmı şimdiye kadu 
görülmemiş bir sisle bürünmüştü. Üç 
yüz kilometreden fazla bir saha tam 
bir karanlık içinde kalmı§tı. Bu ka
ranlık münakalatı tamamile sekteye 
uğratmrş ve bir takım kazlarar sebeb 
olmuştur. Ancak bu kazalar pek o 
kadar ağır olmamıştır. 

Tayyare kumpanyaları, servbleı·i
ni azaltmışlar veya tatil eylemiııler

dir. Trenler, mühim teabhürlerle gel· 
miştir. Yol münakalatı da siıııten mii 
teessir olmuştur. 

tin nerelerde durabileceğini kesdirmegc 
imkan yoktur. Bence dünya iki kısma 

aynlmış bulunmakli\dır : Bizimle bera
ber olanlar ve bize karşı olanlar. Bunun 
içindir ki Macaı·i:ıtan tarihi ananelerine 
sadık kalarak ~erefini feda etınekleıı 

İmtina eylediği zaman ı;on dcreced•! 
memnun oldum. Bunu <'lslit. unutmıya 
cağız.,. 

1:. l~d,•n ;~,, bw~lwlı. 

Londra, 24 (A.A.) - B. Eden bu 

sabah dış bakanlığına gider~k yeni 
vazifesine başlamıştır. Bu akşam 

Yorksayra gidecektir. Sabahleyin do
minyon fevkalade komiserlerini ka· 
bul edecektir. 

Cionwf,, ıriuılia llillı•tl(•r 

C"'u (ve ti 11 p çatıyor 

Roma, 24 ( A.A) -· Ciornale 
d'İtalia gazetesi diyor ki: 

" Belçikanın teklifi üzerine F ran-
sa ve İngiltereye verilen uzlaştırma 
işinin muvaffak olamaması üzerine 
yeniden bütün hızla, İtalyan aleyh
tarı unsurlarla dolu Milletler Cemi -

YUNANİSTAN'DA 
,";ıyuslll ıım·tiler ~e/#eriuin 

ıoı>l<mtısı fllJ)lfot·<tk mıl' 

Atina, 24 (A.A.) - Bütün sıyasal 
parti şefleri, eski cumurcu parti şefi 
Kafandaris'in, başbakan Demircis'in 
başkanlığı altında hükümetin arsıulu
sal karışıklıklar karşısında alacağı 

vaziyeti tayin etmek üzere, mÜ§terek 

bir toplantı yapmaları teklifini tasvib 

etmi§lerdir. 
Salahiyetli makamlar, Yunaniı:;ta

nın dış sıyasası bütün partilerin itti
fakiyle tayin edilmiş olduğundan, ha
len böyle bir mecburiyet karşısında 

bulunmadığını bildirmektedirler. 

Sovyet büyükleri 
l )onmınw lrrun4.otdmıfor111 ı 

lı.·abul ettiler. 

Moskova, 24 ( A.A.) - BB. Stalin, 
Voroşilof ve Orconikidze donanma 
kumandanları heyetinden 34 kiıtilik 
bir heyeti kabul etmiştir. Sovyet Rus
ya merkezi icra komitesi Kızıl donan· 
ma kumandan ve denizcilerinden 271 
kişiye büyük yararlıklaı·ı dolayısiyle 
muhtelif nisanlar vermeğe karar ver

mi~tir. 

llmı;wli ... tcuı. srnu- lri'idisesi11i 
JJrole:do elli. 

Mo:;kova. 24 (A.A.) - Ulamba 
tordan gelen haberlere göre, Mogolis· 

tan başbakan vekili ve dış işleri baka· 
nı Mançukuo dış işleri bakanına tel
grafla bir nota göndermiştir. Bu no· 
tada japon · mançu kuvvetlerinin 19 
ilkkanunda Bulun ile Dersun arasrn· 
da Mogolistan halk cumuı-iyeti sınn 

karakolalrına yaptıkları taarruz hak· 
kında izahlar verilerek bu tarruz ~id 
detle portesto edilmektedir. Nota, ile 
ı·ide yapılacak taarruzlar hakkında 

ihtarı da ihtiva etmekte ve bu taa,· 
. ruzların mesuliyetinin Mançukuo ile 
Japonya hükümetine aid olacağını bil 
dirmektedir. 
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~31 ilkkanun sah akşamı Ankara Sergievi salonlarında verilecektir ~ 
~ Büfe ve lokanta Karpic'in idaresindedir. =-1 Bıletl«>ı . banka gİşe[e,.inde ve lstanbul, Sebat, Ankara ec:z;ahanelc 

ri.ı•le ta)>-are pİ\ango:su bileti .satılan müesseselerde bulunur. Bilet 
i iatları ~ rıe <> f ıradu . 

~ 
~ 
;:ı 

; 
1 telef onla şimdiden tutunuz. 
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yetine ve 13 ler komitesine dönül • 
müştür. Daha şimdiden, İtalyanların 
sömürge haklarına karşı şaha kalk • 
mış bir halde grup grup Avrupayı f .. 
talyaya karşı delicesine bir harekete 
sevk için iler)iyen kırmızı, yeşil, si
yah, haki renkli bütün beynelmilel~ 
ci unsurların manevra ve tahrikleri 
gözükmeğe başlamıştır. ,, 

lliil.iimelt• .'UJV.000 <fltu, 
yii ziil• ı·f•riltli. 

Milano, 24 (A.A.) - lzdiva§ 
yüzüklerini devlete verme hareke. 
ti büyük bir faaliyetle devam et~ 
mektedir. Yalnız Milano'da şim
diye kadar verilen yüzükler mile~ 
darı üçyüzbini geçmiştir. 

Bombay, 24 (A.A.) - Hin .. 
distan tarafından italya'ya kar11 
zecri tedbirlerin tatbikine başla ... 
nılması clolayisiyle Hindistau'a 
ithal edilmekte olan İtalyan gıda 
~addeleri ve bilhassa peynir, zey4 
tmyağı ve zeytin nadirleşmiştir. 
Şimdiye kadar İtalyan ithalatı hii· 
yük har ticarete yol açmakta idi. 

~"ir llor l:ıuiçredı• 
Saint Moritz, 24 {A.A) - Eski 

in~il~z dı! bakanı B. Hor buraya gel. 
mıştir. Bır kaç ay istirahat edec:eL~ 

Lindherg 
llcuı11ıman 'ın icfonu esuusıntla 
. hnerikad" b11lıuımnmak içifl 

111;,'İltereye gidiyor. 
Nevyork. 24 (A.A.) - Tayyareıcl 

. Lindberg'in gazeteler tarafından ifta 
C"dilen Avrupaya hareketi gayet ıhU 
tutulmakta idi. 

Lindberg, çocuğunun çaluunuı ve 
onu çalan Hauptm.an'm yeniden Mil'• 

guya çekilmesi hakkında vali Hofm .. 
t~raf1ından bu defa verilen karar Ü2:e
rıne ngiltereye yer1e•m•k n" ..=-.d 
d

. "' ~ ıyeuu e-•r. 

ı ngilrereae yerlefmeğe karar Veren 
tayyareci Lindberg 

Lindberg'e göre, bu davada b;a.zı 
sıyasal meseleler mübalağalı surette 
amil olmu§tur. Bundan l>aşka, aon :za
manlarda kendisine, üç yaşındaki oğ. 
lu Conun da kaçırılacağına dair t.ir
çok tehdit mektupları gönderilmittir. 

Dış bakanlığı, Lindberg'in Ameri
kadan uzaklaşması hakkında fikir 
yürütmekten çekinmiştir. 

:,~ .;: * 
Nevyork, 24 (A.A.) - Panameri

kan demiryolları şirketi Lindberg'in 

Avrupaya gittiğini teyid etmektedit 
Lindber~ bu şirketin elan fen müsa~ 
viri bulunmaktadır. . 

Bu yolculuğun sebebleri hakkında 
e ı çok dönen rivayetler şunlardır: 

1. - Lindberg, lngilterede Trana
a tlantik hava posta seferleri projesi .. 
nin gerc.:ekle~tirilmesine çalışacaktu-,, 

2. - Gelecek ayın 13 ünde idam 0 ,. 

dilmesi mukarrer olan Hauptman•ua 
idam <!dİlı:!ceği sıralarda A.merikada.a 
U"Zak bul u-nmak İstemiı?tir. 

Li""'dbE"r<;'İn anası. oğlunun tngil• 
tereve ve.-1, mck fikrinde bulundu.o 

ğundan h. t: .:ı·daı· olmadığım so11Je• 
ınistiı· 
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K.omrlll ..,JJa mah#ta....uute, ..,.. 

~ 6ıir Ciirkçc lercıinuının uaııalaiı 
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Yabancı gazetelerde okuduklarımız 

Mükafatlandırılan, fakat gene kanmayan 
bir saldırgan: Ital a 

13 lflıltÔltUJI l.U t.iltli Deyfi 
T el.p.Pt-: 

Sir Samuel Hor ile La..ı .......... 
bir .. ı • .,.. oldu olab llıir dit 117ua 

meaele.i iqiliz ~· faaı.ca 
alüalandmnakta Ye taluik etmekte-

dir. Afatı yukan l»u ~· kablan 
a.- hidUıe umumi bir hotnudaazl• .,. ............. 

lqiliz kabinea bu anl•fM•YI al· 
&f&P et.it .. Adi .. baba'daki ııasi· 
lia elçilime buaua imparatora bildiril
.................. clinktif ........ 

·-·· ---· parlameato4aki Wicam•·· • kadar fiddedi oı-.,ttw iri 
bütün ikna edici kuvvetlerine rağmen 
bqDakaa Baldvin bile nihayet, bütün 
bildiklerİDİ aöyliyemiyeceiini, ejer 
IMualan aö,.lemei• imkia oba o za
maa biç kimsenin biikümete muhale
fet MemİJ'ecetini .Oylemek zorunda 
kabmıtır. 

On cünden beri aürea ~u vazi)'et 
Dr..-eta jqiliz hüldunetinİD bem 
.....ıeket .içiade, llem de bütiin dün
:raya kaili krecldi diipüftiir • 

Bö:rle hiıcliaelenle tabii olan bir 
tekilde bütüa muhaliflerde Habetia
tamn durumiyle Milletler Cemiyeti 
paktından hız alarak bülriimete var 
kUYYetleri)'le hücum ettiler. 

Y apıhmf olan aal•pnaya kart1 hep 
bir afızclan haylunJmalda beraber 
ba anlqmaya •aran müzakerelerin 
..... ı ;rürüdüiü hala izah edilınemit 
dannaktadll' • 

Eiw B. La•al'le Sr Sunuel Hor, 
petnla ambarso ........ ile har
._ Awapaya da lirayet edecell '°" 
_. .......................... . 
.. ...... 18 ı... lıonü.te.mc. ........ 

Milleti• c-i7eti'aia kndleiai -
............. et ecleltilirlenli. 

Halbuki J"&pılan İf, Hat.efiataa tep 

raklanm pıfket çe1ı..- Wr •ldırsa· 
- fayclalar •ilamak o1m..-. 

Şiphe •tmbona• ki hlkiiııaet, sa· 
yet çetia W •etııeleyİ •otarmak WO• ·-• ..... Milleti• Cemi7eti, lasil-. De 
, ..... ,.. .... ucrl t.Airleria tatW-

ld, ....... Mntçrl Wr 7abfbn8a --
..... W..lr Yasife'-iai Termit Ye 

onlara ,.... ........ Hakikatte .. iki 
....... Wmnek .,,,i • Wr .. sile 
idi. 

8araaa allı fakat hiç tw..e Sir 
S..-1 Hor'dan M1110iini'yi tatmin 
edecek •• 7&Pllit fedakirhldan mi
klfatlaadıncak Wr teklifte IMalanma• .... ~ ..... 

Hükümet tarafmclan konupn mü· 
aaldödler, yapılacak teklifleria hem 
ltal)oqı, ..... ............. ..... ele 
Milletler Cemi7etİDİ tatmia eclecelt .....,... ........................ . 
M iMi' dille _..,.. atqwlar. 

..,.._ lııir ..... ....ı lmaaat s•ti-

reWWikl...W .... -- -~·· 
~-· Hft ... lrafa .... Ant.... .... 
ta ..... : 

b.-i ...._ ~' Muoliai'aia 
mall6b obnat ltİı' Haı..,iatana kabul 
ettinbileceti teYlenlea 1tafb liirli 
delildir. 8- kartı İnlaa, .,fakat 

benim ukerlerim henüz renihnernit
tir'' .,._ babet İmparatDl'tlaa --

pati a...lememezlik ed.miJ'GI'. 
Hüetler mailub oa...., detill•

dir. Ve imparatorua Paria .... ..,..,. 
nı bir müzakere e .... olarak kaW e
deceiine bile laiç hir ifaret 7oktw. 

8. Muoliai. içia tabnia ech°hı!lemit
tir, cleeilemez de, kendi.si ha tardan 
bbul için ba:r.rrl•IUillf ltalunmuJ'Gl'
d-. 

O. sün .,,e1 Sıunuel 8- ile La al
ia attddan imzayı unlltlmyan ctiİDJ"&• 
am W=d•a" basün italyan tehdidi 
kartıı•ad• tatulan bu yeni :rol• ne di 
yec:M:tiır' 

Görmekle tı..lati)'ana ki B. l.a•al, 
düa yapılan lıeldifleria iasiliz - fran. 
aız birletik gayretinin ._ hadcli olda
ğunu .Oylemiftir. Franm .......... .., 
bu anlaflllaya ııebeb olarak ......_ 
Avrupaya bulqacagı kokusunu aldı· 
ğuu Ye Fraııaayı bundan korumak 
içia böyle davrandıtnu aoylemiftir. 

Paria'te inualarmı atan her iki 
de .. et adamı, on sün evel petrola am
barp konulmaamm ekonomik olmak· 
tan zi,.ade askeri bir tedbir oldaiu· 
na kabul etmit ve bunun klll'flSIDÜ 
barb çıkmaaı ihtimali ~ulundujuna 

kanaat ptİrmİf bulunuyor(ardL 
B l.a•al'de bu kanat. on sekizler 

komiteainde franaızlarm, prensip ola
rak petrol ambargosunu kabul etme
lerinden IOnr& cloimut olmalı idi. Sir 
S....ael Hor için de aynı ~yi aoyliye· 
biliriz. 

'e~'da örfi idare • 

Pert-at....,._, 24 (A.A.J - -
ella'da Karaku'da örfi idare ilaa ...... 
maıtur. Bqkaa vekili 8. Kontrairu, ya 
landa ölta •ıbn Gom. rejiminin diif
manlan tanfmdaiı ,,apılan istiıatlan 
.,........ .... Ye IOYS•nc.lak..... laqa. 
ukeri laanet istemittir. Han ,ol11 ile 
plea ;rolc:allır, pzeieler w radyo iıze
riae tiHıtli lıir lllMör lloanlmut o(du • 

ğUDr Wlamıktedirlw. Batbn, Go -
mez'"m Wr cloitana ait iki tİ)'atro ile lııii' 
psete i•aıır h.- ya)ubmttır. AJT1C• 
Goma'ia diler llir takım doatlarmm ev
lwWe de,...... pbnlmq ....... 
.... obaraıllar da l'Oftl..a. iW8riil • 
mitlerdir. Huar, bir Uç milyon boli • 
...,.. ot..k tahmin ohnumktadır. • · • 

..4 nı.,,,.,,._,. ayaaal naaJalciurJar 
afledilecelc 

Viyaaa, 24 (A.A.) - Neel )'Gl'tu· 

lan dola.,..U,te, bafbalu.• Şapıis, ıu
bat 1934 ...ı ...,.üet iqam üıeriDe 
......._ edilmlt. olaa ...W cumml· 
~ 1-bılmwl kol ............. hepsi
ni afettirip Mrbeat brraldmmttır • 

..4/tma 1l00 kifi &ti/atı. etli. 

V"~ 24 (A.A.) - ..... eıffmdaa 
1180 kiti isaifatle ..................... . 
ADda ..W Sc:lau......_. pn.ulr.-i lmflııi. 
...._ IW.i c •• nı K..... • ........ 
wshn•. 

Mnıan yaluuJUerinin Jeni ---ti 
Berlm, 34 (A..A..) - Havas mulaa· 

birinden: Nürembwa yaaalan Alman
yadaki yalaacli ka....u.m tarihinde ye 
ni bir çıtır •ç•caktır. IW yualar, bir 
arada J"&f&ID&kta olan bir lra•aun 
kiil~m arum.ı. ... çarpan bir 
ha,, ... çianiflir • 

Naqoaal • to1yaliat A.sril .ıas .. 
teai, 8. Geors Karesk'in yahuda idil
tir cllnlrtörHiiae taym eclildiiiai 

... Eğer petnl ambargosu, ltalya 

tarafmclua - harb ilim sibi tebıkkl 
edilecek ....... 0 H-... Mt11etla 
CemiyetiM wb m•letler taraf... 
....... c ........ deiil. .,.. .... 
m•nda hart. alanlarmda nud kartı· 
19nacakbr? 

ODiar saldqan oldllja ilan eclilea 
bir •-1.ıekete karp a..n. P.. ala
caldar mulır; alaaıyacaldar mldır? 

ODiar k..di ordularau aa•q bo
yuna göaclerecelder mi, ,.-.. bun
clua çekineeekler midar? Ortadaki 
........ itte ltadur. 

lasiliz hikiimetı. IOD yd için4e Q• 

nau di9ine alarak lmllektif hareket 
Ye lırol1ektif ~enlik up..da çalııt

-., dsmllfblr. 
lngiliz bükümetı. Milletler c-i

reti paktına gore hu ül•"• tatltiki 
,.&...ı. laerkeaua O.ünde ~tür. 

Eiw :rana ....... ır-., pakt ailaha
nuı keacli elmde ....,......_ tüMi 8. 
l.a•al'in ifaret ettiği şekilde henüz 
milletl-m IMa çeaia ail lu kullanın• ğa 
lunetl.-i ,..__il oldwim IÖyli• 

,,__ ol--. • ..... cliyecek -........ 
Fakat mwle. Sir Samael Hor ile 

8. ı.a,,.ıa Pana'te bir anl•pn• se
mini aramal~ •• iMi bu_.. bir· 
çok çalapnıı olınalaraula clesildir . 

Muelenia caa •lacak noktau, bu 
konUfUP göriifmeler 80llUIMia aÇ1Jct..aıa 
açıia aaldırganhk etmlt olan bir de•
le• arayıp da balamacbtı p.rtlarm 
telılaf eclilmit oı..a..mr. 

Be!çikada. bir ca111.ı.ls ıw,,.... 
Briilmel 24 (AA.) - ............. 

IWj aıautest. Aın..r. .._ u,.;. 
de yapılmq olan cumluk iti hMk :k 
tahkikat ,..,..,. ............... balü • 
IDİllİa ~ llannl ile Mlıri'· 
J'İ iaticvab ebnİf ve lııunlana birçoll iti
nıfllırw .............. olduldunu YL. • 
maktadır. 

........ ,. .......... ft ... 

plana tetkiki __. .... '- it• en mi -
laim illlil ... •• 1 .. ..,.. ıılewlıetietW 

- lııiriaia ........... ileri plenlerin. ... ....,_ .., .... ~ ......... 
....... ili.ve etmrldıllir . 

:r aralanan yabana polWer 
ŞaqhQ, Z4 (A.A.) - Talebe ile 

'V1lka.a ..... lıııir ÇU'JI , .. 11. - .... 
Debi polili ...... ilD .... polili de 
hafif aarette ~. T.W.. 
clea ti• llirA1F ~-

Jqıon lumeil ........ Çiıa. ... ... 
dire niai ....... ı., ........ .... 
ha •• sitsiM .;., ............ ... 
=r11111ir...W,.t.a.. ........... ---L ==a. • • •_.._;..;.. ,_ •-1a11--r111ı•m •--· 

Japoa ~ ., ........ ... .................................. 
ol•Hn ............. ı•• ,........_ .... 

Şana-ha;r, ZI (A..A..) - ..,...._.. 

lel imtiıula •eten -k.-ab, ja-

..- ·-· ıS.. ~ Y&• ~ 
- Olalı. N_.. ,_ lwl ile te-...._t y&pala79 ........ .... Çia 
... .......... Wır Ut-tnldf ...... 
........ Çiı9 ...... , ........... ta .. 

1 
5 

.. - ..... - itlirak ettitW .. •• ··-irfi-... na. ... MM' ........ 
llalyaıun lluoeuM yUfllı 

eulllııaadde'tr 
R--. M (A.A.) - Hfihlwet, ~ 

yun arbklan, ceYis atacı •••il•iıl ............ .......... ...... ..... 
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f ran~ada . (:iizel smwtlar: 

cebeci konserl~_ri 
1 f t · bize Bethovcn ın be· 

Geçen ta a . . ·ı 
. . . m ü kemmel bır ıcra l e 

. ci &enfonısını 

Birliklerin kapatıl
ına!-IJ ]{ara rlaştırıldı 

şın . 1 filarmonik orkestra· 
dinletrnı~ o a n h .. kiı programı er L.a~ 

Pazar gun 1 
mızın k kadar güze 

örnek olaca 
man . . Bu pro"ramda kla· 

k.b edilnu~ tı. 0 
•• • 

teı· 1 
• • • M rt. çagdaş muınk.iyı 

.. k musıkıyı oza . . . . d 
sı . ·· k musıkısını ~ 

d . ve yenı tur 
Boro ınf . d temsil ediyorlardı. 
Hasan erı f 

d beri orkestranın şe . 
Birkaç ;Y ani .. olan uıta idareci 

. · ·· erıne a mı,. 
liğını uz . 'ul'I orke&trayı ne ka-
Erne"t Praetorıus v~ ferdi kabili· 

oüzel c ... lıştırdll~ • . " 
dar ., . •f ._. ahenk 1çınde n . k Uektı .,ır 
yetlerı 0 

• • • bilmi~ oldu-d . erlendırnıe&ını 
kada r eg b. kafi derecede 
~ u bu konserler ı:te 
gun . 

.. t rmel.tedır. gos c · ·k orkestra· 
J soylenıı~tı • 

EskiJen c f b . sanat varlığı 
· · · sın• ır · 

mızı bırıncı . . . "k. ey eksiktı: 
k ıçın ı ı :ı 

haline koyma f zayıf olan kad· r b"r şe . ve 
lsinin eh ı ı . k biraz daha ele-

. 'nleştırece 
royu zengı ·u"'la orkestra-

Praetorı · 
ınan. Maestro d nberi haııret kal· 

zaman a l 
mız uzun Onun sana 

k vuınıuştur. 
chğı başa a .. bilgisi altında, 

d k" tecrube ve k 
~adisin e 1 d. e güvenere 

rtık ken m . k ' 
arkestra, a . . österınek ını a -
ve }ıakikı değerı~ı g k çahşabilİT 

• ına ınanara 
nmı bulacag k ·tranuı kadro· 1 ;;.1 or eı; 

K ··aür bakan ı., · olduğu 
u k ı'çin verın•~ · ı tnıe · •unu genı§ e . - . de kısa bır za· 

.k. eksıgın B 
k.ı.r rla ı ıncı 

1
· gitmiştir. u 

1• fisi yo una 
ma..1Ja tı .. a k i\nın sanat ı;u-

. d·den An ar . 
auretle, şun ı sanat severlerın 

·deren ve 
ııuzluğunu gı 1 yalı orkestra· 

1 nı toP a ·· 
haklı alkış arı da istenilen mu· 

k bir zııman ·· ece· 
mızı ya ıo · e varnıtŞ gor 

. derecesın 
kemmelıyct .. b etmiyoruz. 

h ... up e 
gimizdcn ıç " . . ca sevın-

d 
bı:r:ı ayrı 

Son konser c f eridin t:eçen 
• . Baısan - _ 

diı·en hadıse, \nıasına rag 

V . ela cıılınınıŞ 0 
· de din-

yıl ıyana • l ketinıız 
d ha mem e d . 

men henüz a 1 amr§ ol ugu· 
bu am I 

l k imkanını da bu un· eme . . program 
· e:<erının 

DlUZ yen• 
ması idi. 1 .. d ve ika danıı) 1 

.d. (Pre u b. 
Hasan F erı ın d!J. bize ı• 

dın arasın ' eli 
iki büyük üs ta . ettiği ve keo se· 
:ı;İm dilimizle hıt~~uğuınuz için, on· 

•İmi:ı.e susamı§ o lkı topladı. 
h fazla a ş · ·· 

lardan da a koınpozıtor-
·d·n genç k .. 

Ha:-.an f erı ı ' . . bir ınev u 
. . da husUlil .. . ... nü 

lerimız arasuı .k. ııi kul turu 
rnusı 1 ·• 

vardn-. Gar,P k tanıarnlamadan on· 
Avrupaya gıdere ' b·r \jı;tad :;ayı 

rk nıusikisinde ı k·kierde bu· 
ce, §a d rin tet ı 
lacak derecede .e 1 drr ki garhm 

B •tıbar a · 
Junmuştu. u ı . . . temessül etınış 

elıyctını · 
teknik mükemnı 1 ·nde zengın 

~ en eser er'l . d 
olmasına rağlll l rk teınlcrın e11 
bir melodi bolluğuY a şa un kadar bi-

d l nıascnı on b T 
ustaca fay 3 an .: ktur diye 1 1 

• •• •• 111uz yo .• 
len konıpozıtor.u. clün dinledıgınu.I' 
. H ı. eı ıcfın, mis ol· 

rız. asan • da~ bi:ıe veı ~ 
· · · diye ka · ve ol· esennı, şım h zengın k da a . . v· 

duklarından ço . . rla bu eserın .•· 
•un bulduk, bu ıtıbad - u takdirlerın 
e 1 ş ol ug d yanada top aını · olma rgına 

. aket eserı 
aadcce bır ".~:z ınedebiliriz· 
emnıyetle huk .. ınonotonlu· 

k bütun .. '-
Ferid, şar ın nlı enerJ& ... , 

k rok ca ı 
wundan sıyrrara • y - içinde )ce.'1· 
·- d" bollugu 
ritim ve rnelo ı . ~. d n!\ları için ala· 

• t dı"'ı a · lrin hatlarla ış e .., 

( Ba§t J. inci sayfada) 
r:ıları bu gibi müracırn tlaı· ı süra 1 la 

gözden geçirecektir. 

Paris, 24 (A.A.) - Cemiyetlerin 
kapatılması hakkındaki kanuna göre, 
kapanar cemiyetler taı·cııfından teı·tib 

olunacak top)anhlarda bulunanlar, 6 
aydan 24 aya kadar hapis ce:Lasına 

çarpılacaklardır. 

Pıwis, 24 ( A.A.) - Dün Marsilya

da yapılan toplantı dolayısiyle, ateş ha-r 
lılar teşkilatının kapanmaııı emirname 
lcrine karşı koyacagını ih~as etmekte · 

dirleı. 

Bu as.amblede ate~ teşkilat lideri al· 
bay Dö La Rok'un atC§ haç harc l> '!tİ 

ba:ıkanlarına gönderdiği tamimin bir "·ı 
reti okunmuştur. Bu tamimde 'iöyle de • 

nilıyor: 

" Şimdi Fransada sekiz yüz bin ateş 

haçhyız ve cemiyetlerin kapatılmasın • 
dan bahse cüret ediliyor. 16 birinci k; 

nundanberi "fransız ateş haç sosyal ha
reketi., adını almış balunuyoru:ı: ve ni 

zaınnamelcrimiz Paris müdüriyetine te' 
di edilmiştir. GaLetemiz de bir şirket h n 

tini almıştır. istikbalimiz müemmendir. 

\ormurıtli ruınu-umfo .nm4m. 

Havr, 24 (A.A.) - Halihazırdf\ 

havuzda bulunmakta olan Normandie 
vapurundll bir kıvılcım bir mantaı· 

yangınını aleşlemi~se de ateş çabucak 

söndüriilmüş ve hiç bir hasar olı:na 

mıştır. 

/spmıyol rwlilw/l,,riniıı l>ir lwnırı 

Sevil, 24 ( A.A.) - Bura radikal paı 
tisi şubesi Lerru'yu başkan olarak ta · 
nnnamaya ve müstakil bir cumuriye-tçi 
grupu olmaya karar verıni:ıtir. 

turka diye adlandırdıgınuz musikiden 

faydala.rımı~ ve böylece çok yerinde 

bir hareketle bulunmuştur. Şark ınu · 

sikiıi -ğlaın b ir temel Üzerine inta e

dilmiş olmadıgı için yıkıldı. Fakat o 

binanın harikulade ince motiflerle iş

lenmiş çinilerini bu yıkrlar arasında 

unutulmaya terketrnek doğru olamaz· 
dı. Bu enkazın mücevher değerindeki 
parçalarından nasıl faydalanılabile· 

ceğini bize Hasan F eridin sanatı gÖr.

termekte ve halk musikisi yanında es
ki klasik musikimizin modern er.er· 
Jerimiz için ilham kaynağı olabilece· 
iini ve olmaı;ı 
nıektedir. 

gerektiğini isbat et· 

Hasan Feridin bu eserini alkışlar· 
ken, orke&tramızın çok değerli ~efin
den de, bu programın halk ıçm 

pek cazib ahengini, kabil olduğu ka
dar, diğer haftalarda da teınin etme· 
sini ve bize imkan ni&betinde bol 
nıikdarda kendi eserlerimizi dinletmesi
ni rica e;diyoruz. Bu suretle dinteyici 

lerimiz kadar genç :kompozil~rlerİ· 
mize de büyük bir hizmette bulun-
muş olacaktır. Y. N. 

ULUS 

l~GlLTEIU:'~i~ ALİ 
(Bcışı 1. inci sayfada) 

gotürmez. Bu devlet, Milletler Cc. 
miyeti azası olarak, pakt hüküm -
lerini yerine getirirken, her han -
gi bir ihtimali düşünerek, Millet 
ler Cemiyeti azası olan diğer Ak
deniz devletlerinin vazife bakı -
mtndan ne dereceye kadar devam 
ve sebat edeceklerini anlamak is
terse bundan daha tabii ne ola · 
bilir? 

Hiç şüphesiz, (arih, Akdeniz'
de milletlerin biribiri ile boğaz · 
!aştığı gibi bir faciayı asla kayd
etmiyecektir. Sağduyu ve realite 
ler, böyle bir ihtimalin hayalini 
bile zihinden kovmaktadnlar. 

Biz zecri tedbirlere istin' - ·
tiğimiı zaman, bu kararların dost 
olduğumuz halya'ya karşı ve bu 
hadiseye münhasır olmadığı, ileri
de buna benzer her hadise karşı
sında otomatik olarak iştiyecek 
bir emniyet mekanizmasına b ' 
bağlamakta olduğumuz fikrini eu 
başta ileri sürmüşüzdür. Eğer bu 
mekanizma bugün işler, yarın ek
sikleri tamamlanırsa, bundan, ge
lecekte, herhangi bir tecavüz teh
likesi karşısında, Milletler Cemi · 
yeti azası olmakla devam eden 
İtalya dahi hrekes kadar istifade 
edecektir. Böyle bir emniyet ciha
zı olmazsa, büyük küçük, ha ~ · 
devlet kendini tecavüz tehlike 
sinden masun sayabilir? 

~urası doğrudur ki, bug:.:.1, 
karşı kar~ı, politika menfaatleri, 
kinler ve hususi davalar değil, iki 
fikir çarpışıyor: Bütün milletlerin 
hürriyetlerini müdafaa edecek en
ternasyonal bir cihaza lüzum var 
mıdır, yokmudur? Böyle bir cih 
za hayatlıhk kabiliyeti vermek 
mümkün müdür, değil midir? 
Eğer cevablar müsbet ise, bu ci 
haz, bugün geçici menfaatlerine 
uymaz gibi görünen milletler: .. 
dahi, daimi ve hayati menfaatle .. 
rine elbette uygundur. 

F . . AT-AY 

l,OIJ~'l'E: 

Bir hırsız yakalandı 
T ekirdağı mebusu B. Cemil ve 

refikası ötey akşam lstanhula gi
derlerken, trenin tam hareket et
tiği anda Bayan Cemil, içinde beş 
bin lira kıkmetinde mücevher bu
lunan çantasının çalınmış olduğu· 
nu farkederek keyfiyeti pencere
den istasyonda bulunan polislere 
haber vermiştir. 

Polis derhal yapılan araştır

malar neticesinde çantanın iki gün 
önce lnebolu'dan Ankara'ya gel
miş olan Kadir adında biri tara
fından çalındığı tesbit edilmiş 
ve hırsız aşırdığı çanta ile 
beraber dün yakalanarak adliye 

ye verilmiştir. 

SAY)F.A 15 

{amııtayın iiç }{omisyo 
irlikte t lan 

u dün 

(Başı 1. inci say/ada) 

v e hanızlar müdürlüğünün 1935 1ılı 
büdcesinde münakale yapılmasına 

dair başbakanlık tezkeresi, Akay İ§· 

!etmesinin 1935 yılı büdcesinde mü
nakale yapılnı.aH hakkında ba~bakan· 
lık ı-:.-kere~i, fabrika ve havu;.ı;lar İ· 

dare:siyle Akay ve deniz yollarının 936 
yılı büdcelerinin letkik ve taı;dikleri 
meselelerini görüşmek iizere toplan
mışlardır. 

Reisliğe BB. Şakir Kesebir (Tekir
dağ) katipliklere Rasim Ferid Talay 
(Niğde), Fakihe Öymen <lstanhul) 

çildikten sonra ruznamedeki mad
delerin görüşülmesine başlanmıştır. 

2805 numaralr kanunla kurulan 

Eti Bankın bir reisle dört azadan mÜ· 

rekkeh olması lazım gelen idare mec· 
lisinin, umumi heyet tarafından se
çilaıeı;i geı·eken azalığına eaki vali· 
lerden B. lbrahim ve murakibliğt! de 

8. Hilmi seçilmittir. 

Ruznamenin üçüncü, dördüne.Ü ve 

be~İnci maddeleri olan Eti Bank, ma· 
den tetkik ve arama enstitüsü ile fab-

V" 

Kültür Bakanlığının iki 
tebliği 

Kültür Bakanlığından: 

l - Orta ve ikmal okullariyle li~e 
lerin birinci devrelerinde talebenin t• 

ruf geçme durumu yazılı imtihanlıtra gö
re değil, öğretmenler tarafından talehc
ye verilecek kanaat notlanna göre sap· 

tanacaktır • 

2 - 1Ik kanaat notu ikinci kanunun 
sonuna kadar idareye verilmif olacaktır. 

3 - Tam nlllllara ondur. 

4 - lmtihan talimatnamesj ayrıa 

gönderilecektir . 

Kültür Bakanlığından: 
1 - Bu yıl liıe ikinci devreleriyltt 

öğretmen okullarının mesleki sınıfların· 
i:lli birinci yazılı im tih an 13 ikinci&.anun 
pazartesi batlamak ve bir hafta ıür 

mek üz.ere yapılacak ve imtiha.n ıüre . 
since dersler kesilecektir. 

2 - Taın numara ondur. 
3 - Yoklama sualleri yoklamnc' 

~onra bilgi için bakanlığa gönderiler k 

tir . 
4 - lıntih;ın talimatnamesi ayrıca 

gönder;l.cektir. 

-----·-·~ 

Başlamadan sönen 
yangın 

r ika ve havuzlar murakıblerinıı: Vlc)ırÜ 

lec k Ücr t 100 h r& olarali t bit v 
kıı.bul edildi. 

Ruznamen' rı. aitancı madde olan 
fabrika ve hın uzlcıi" ıdaresiyle Aka~ 
i•letmesinin 935 rıh büdcelerinde mü. 
na.kale yapılma~r iıalt:lıındaki ba ve
kalet tezkercııi o Nıırlllıı: teklif 11.a .. 
bul edildi. 

fabrika ' e h ' u2lar ,dareaimr.. 

936 büdcesinin soııu ülmer.i . 0-Clif,U)d 

Ekonomi bakanuru2 Celal Be}. r iz .. 

hat "erdi ve biıdccnın. •aridat: m 

raf kıı.ımlan teklif ~hile kab 1 • 

dildi. Bu arad dem~ in aat mühendis 

) eti§tirmek Üzer fabrika e ha ua;. 
larbı Akay ve oenİl': yollan tar&fında 

iki!er talebenin y bana memleketle.. 
re tahsile gönderilm si hakkındaki 

teklif muvafık görüldü ve tahsi,.at ay. 
rılmasına karar midi. 

Umumi heyet bugün oğleden eve 

1 
aat onda toplana<'.ak ve Alrayla d€l .. 

niz ollan büdceleırini tetkiiıa dna~ 
edec ktir. 

-- - u 

OAGI IK HABERLER 

oyadirwv~ hükümetinin 
va:.wiyeti .,,ağlam 

Belgrad, 24 (A.A) - Avala ajan.. 
mm bir tebliğine gore, Y ugodavya 

radikal birliği icra lmmitesinde bü .. 
tün meseleler hususunda tezahür e-> 
den tam anlaşma Stoyadinoviç hiı 
kümetinin istikraı bulmasına ço~ 
hizmet ehniştir 

Jn~iliz harb genıileri Htı;,Ja 
O(ıklarında 

Kudüs, 24 (A.A.) - ~utclem. 
~ aı:dı lanna aörc, 14 ingili" harb e cı 
miai Hayfa açıklannda manevralar Y&P.8 
makta n ZJrhb o?omobillerlcı ınücela ., 
~ ingiliz kıtalan Nabhaı ci-.ıannd 
ıahr a hareketleri icra etmektedi,.. 

Macarütanda talui tayyareleri. 
• Peıte, 24 (A:A.) :- Bu yakınlard~ 

bır ha ac:ıbk tirkeb Macaristan -cı 
yeboncr ülkeler için bit- takai tayyar 
ttrVİai işletecektir. Bu aerviıte İ§liy 
cek oJan 30 talr.d tayyareden her biırfl 
üçer yolcu taşıyacaktır. 

İSTANBUL RADYOSU 
1 i - - Üniversiteden ne.kil. ln-

kilab dersi. (Receti 
Pe eı) 

)8- Oda musikisi: Bethote~ 
(plak) 

Dün Danimarka elçiliği arlrn.
sında bulunan bir evde çamaşır 
yrkandığı için fazla yakılan ocak
tan kıvılcım sıçraması y\.izünden 
ocak yakınlarında bulunan odun
lar tutuşmuştur. Vak'a yerine der
hal yetişen itfaiye bir yangına mey
dan vermeden ateşi söndürmüş
tür. 

18.45 
19-
20-

Haberler. 
Muhtelif pli.ki ar~ 
Keman solo (piyano rea 
fakatile) 

20.30 Stüdyo caz tango v or
kestra grupları 

21 .35 Son haberler 
Saat 22 den 80Dra Anadolu ,A..,, 

janMmn gazetelere mahsus hav • 
dis. aervisi verilercektir. 

Tefrika: 71 

IJLV:)'un ro~: 

-Kırmızı Zanbak 
• A11atol J<'RA.NS , R 

Yazan. . • Nasııhı B.A.1 DA 
•ev·ıren. Türkçeye ~ 

b a artık mevcud ol-
Faka t. in~nu~z u ~~u~a eşeleınekle ~o

..-nıyan zamanı b ş ·n~i hatırlayınız. Eger 
""" l Lohengrı .. 1 
mlmıya un. ·zin için, kuğu şova_-

. anız ben, sı d' B r 
beni sevıyors . d bir sey isteme r.n. ı 

B n sız en • ı 
Yesiyirn. e ı·ın Ben Madmaze 

· t ınec ı · ' · 
!i!.CY o··g· renrnek ıs e .. le kavcta etmedırn. 
;, · in sızın ::> • 
Jan Tankred ıç. vi ordun, ıstıralJ çekıyor-
Gördüm ki benı se ~' Çünkü ben <le seni 

b 
b~na yett1 .... 

dun, ve u "' 
seviyordum. 1 . erkek aibi kıskana-d ne )ır o 

_ Bir ka. ın. ok ıstırab veren seyı 
bilir, ne de bıze en ~ 
duyabilir. . Neden bu böyledir? 

b· ıınıyorurn. k d 
- Bunu ı . Ç" kil kadının anın a, 

getiren geçmişimiz, karanlık. geçınişimi.zdir. 
Bizler doğduğumuz zaman ihtiyardık r kıs
kanÇlık bir kadın için ancak haysiyetinin kı
rıltnasıdrr. Erkekte kıskançlık, manevi ıstı· 
rab gibi derin, maddi ıstırab gibi devamlı 
bir işkencedir ... Niçin? diyorsun ... Çünkü ita
atime ve saygıma rağmen, beni korkutmak
ta olduğun halde, sen maddesin ve ben fiki
rim, sen cesed ve ben ruhum, sen balçık ve 
ben onu yuğuran sanatkarım. Yuvarlak ve 
üstü çelenklerle bezenmiş desti yanında ka
ba ve tcvaıulu çömlekçinin ne ehemiyeti 
vardır ki? Desti sakin ve güzel, çömlekçi za
vallıdır. Üzülür, arzular ve ıstırab çekeı-; 
çünkü arzulamak muztarib olmaktır. Evet, 
kıskancım. Kıskandığımda neler bulundtı
ğunu da biliyonım. Onu inceledikce içinde 
atalardan kalma hurafeler, bir vahşi gunıru. 
marazi bir hislilik, budalaca bir şiddetle ka
rışık zalimce bir zaaf, hayat ve dünya kanun
larına karşr sersemce ve haince bir i~yan bu
luyorum. Fakat onun ne olduğunu bilmem 
neye yarar: o vardır ve beni berbad etmekte
dir. Ben, içtiği asid'in hassalarını incelerken 
onun nelerle birleşip hangi tuzlan meydana _ Neden ını? u~ kendi için bir hak 

kadının et~n~:·. erı;:;~~sız ve cömerdce te
:tıaline geurdıgı o d' insi11ak yoktur. Erkek, 

settiğinizden daha iyi hissediyorum. Güzel
liğinin ve zekasının bütün parlaklığı ile bir 
kadını, kendine sahib olan bir kadını, bilen 
ve cüret eden, bundan de.layı da daha güıel 
ve arzulanmağa daha layık olan, inti
habı serbest, isteğe hağlı bulunan bir ka<lını 
arzulamak; olduğu gihi sevmek ve böyle bir 
kadmda rastlamak imkanı varsa, ne çocuk
ça saflığı ve ne de renksiz ismeti olmamasın
dan dolayı rstırab çekmek: oncian hem nasıl
sa öyle olmasını ve hem ele olduğu gibi ol
mamasını istemek, hayatın kendisine ver
miş olduğu şekliyle ona tapınmak \'e sonra 
onu bu derece güzellestirmis olan hayatın 
ancak şöylece dokunmus olmasına acı acı. 
esef etmek, oh! hütün bunlar ne ınanas1z 
şeylerdir! Seni seviyorum, anlı\'or musun. 
bana getirdiğin bütün athassü"'lerle. bütün 
itiyacllar1a. sana bütün tecıiibelerinden . bel
ki ondah. ne bileyim. belki bütüıı o gihi1er
den kalan he.- şeyinle ,eni seviyorum ... 1ste 
bunlar benim zevklenm ve i ken celenmdir. 
Asklanmı7.ın sudu olmasını isti} en amme 
budalahğırıda h erhalde derin bir mana bu 

· h ıımak gerPktir. Haz ~onsuz oldugu zaman 
sucludur. Iste sevgilim, bunun icindir ki 
muztaribim. 

isteı:ıiyorıun bunu: Bu .ba çılgınlık olurdQ, 
Sem \ e yalnız sem sevıyorum. Bana inann 
bitirsin. Sana yalan söylemiyorum 

Jak Terez'in alnından öptü. 
- Beni aldatmış olsaydın sana. darı}.. 

mazclım yavrum. Tamtersi, sana karşı mi 
rıet duyardım. Istırabı aldatmaktan daha 
meşru. daha insani ne var.dı ki? Allahım, 
eğer kadınlarda bizi aldatmak merhametr 
ligi kalmasaydı halimiz neye varırdı? Ya
lan söy~.e sevgilim, merhamt:t ettiğin ıçın 
yalan soyle. Kapkara kederleri ırenklileşti ... 
ren rüyayı ver bana. Yalan soyle, hiç çekin~ 
me. As;kın '\'e güzelliğin bavaline ancak bir 
hayal daha katmış olur~un. 

f cini cekti: 

- Ab sağduyu! ah ı:. ummni maı tık! 
Terez onun ne demek ıstediğini \ e umu. 

mi mantığın ne olduğunu sord{ı. J ak bunun 
manalı bir mesel olduğı:; ve söyiemem -
nin daha doğru olacağı c vahım 'erdi. 

- Zarar ok. siz gene soyleyın. 
De e kı soylemem~ ıstıyorsunu . "Öp' _ 

J. ... n ağız tazeHğini kav etmez.,, 
Ve ·ıave etti : 

.. b bu ka ım J ~- ... t.. • ıı· en melluk ırsı, k elinde tm . .u~ ıs Y 
yarattığıı:ı. tam .o~:ıardanberi kadm payla· 
ilahtır. Bıhnm~~ ihtiraslanınızı rneydana 
.. , ı .,,;ı \.-tadır. Bı:tım 

getireceğini bHmekte olan kimyacı gibiyim. 
Fakat asid onu yakmaktadır, ve kemiklerine 
kadar da yakacaktır. 

- Dostum manasız şeyler söyliyorsunuz. 
- Evet. ma.'lasızım 'e bunu <la sirin his-

Terez onun önünde diz cöktü, ellerirıi el
lerine aldı, onu kendine dogru cekti: 

- Senin bö' lf acı cek-meni istemiyorum: 

- Aşkın g1l.lelliğ1 muhafaza ettıği ve ka
dın etinin , anlar nasıl ir:e -lerle besleniyor., 
sa, se' ile .. eı: be~lendiö-" doğrudur. 

(Sonu tar) 
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SAYIFA 6 

· ~jıli iirünleri ve -
» ., 

rinıli toılra~·ı i]<.ı. yur-t:"' • 

da ınilyoıılar liazaıı -
d raıı Eo· ~ııiıı en ınut 
tu v.=· giizel köşesi. 

Valimiz Özdeınir Gündayla vila· 
.!f•limizi ilgilendiren çeşitli işler Üze· 

rinde konuiarak ırazetemiz adına şu 
diy.v1 aldım: 

"- H .. r •eyden Ôncc Avdının u 

ULUS 

AYDIN 
İ lu<watuw ::da miilıim bir ·"''' ulwı 4ytl111111 

-""" \'ti kiwlı•l.-i lmnmltrlıl.· ı·ı· ltll"Wl '"''"""' .. .. . ... 

Hazı ı·laııan hayın -
dırlık ln·oo-.·a ıni yle 

ö .. 

("ll nıu riyt.ı.tiıı k u rfln -
ğu hiı· e~er haliıı(lc 

25 İLK.KANUN 193:; ÇAHŞA...tt! ' 

ilerlnıwfo,.i ~·11nl1111 im giizı•I J;i).-:ı·~i u;rn bi ~i .'it'· 

11imlir1•,·ı•h lmdm· dE•jjn·lidir: iik~elivor. Pamuk Aydın b(jfgesi için bir seı-uet ltaJnaiı olayor. 

ni onartıyoruz. Bu yıl mekteb yatılı 
olacaktır • 

it';"'"' :w l " " ,., , fil : 
Vilayetimizin finan~"ı duı·ııınu çol· 

, 

ekimin gecikmesi eyi değildir. lstas • 
yon direktödüğü kaymakıunlıifa bir ra • 
por vermiştir. Bugünlerde Na:.-.illi ura -
yında bir uınuıni konu§ına yapılac."\ktıı-. 

1 stasyon diı·cktörlüğünün ekimi gecik
tinnemek için düşündüğü çareler: 

Menderes kenarının takviyesi, Önce 
açılan boşaltma kanalının kapağının 

mümkün olduğu kadar faydalı bir şekil 
de kullanılması için tedbir almak, civaı·· 
dan gelen muvakkat çay sulaı·ı"l.yo' 1.l 

koymak. istasyon bu yıl planla Nazilli . 
Aydın ve Söke ovalarına ıs!<,h edliıniş 

cins tohum dağıtacaktır. On bin dönüm
lük tohum Nazilli ovasına on bin dö • 
nümlük te Aydın ve Söke ova!\ına veri
lecektir. 

Hu yıluı /arım 'durumu: 

Aydın merkezi tarıın durumu hak -
kında Aydın tarım direktörliiğiinden ~ıı 

malumatı aldım: 

20 ilkteşrindenberi Aydın merke.ı:İnc 
294 milimetre yağmur düşıniiştüı·. Men 
deres taşınamıştıı·. Henü.ı: çıkmayan ve 
genel ekimin f10 10 u kadar olan arpa 
ve buğdaylar bu sürekli yağınurlardırn 
çıkma kabiliyetini gaip ctmişleı·dir. 

Buna rağmen ekiş bu yıl geçen yıl · 
dan ''u 30 • 40 çoklJr. Bu yıl vilayeti • 
ıni.r.de rastlanmıyan bir durum göriilınlı~· 

hir. Birçok çiftçiler Çl\pa ile buğday ve 

aı·pa ekmişlerdir. Havaların yağışlı \'C 

sıcak gitmesinden çok büyüyen buğ 
day ve arpaların evinsiz kalmaması için 

bahardıı hayvanlara yedirilmek surctİy· 
le normal ürün alınır. 

ııun ayının be~inden itibaren fer•i mu
aıneleleı·ine başlanacaktır. Toprak •lan 
köylüler Bıyıklı köyünde Cumuriyeı 

alanına At.ıtiirk'ün heykelini dikere" aıjl 

tına ( topı·ak sahibi olduğumuz güoliu 

şiil<ra.1 anıtı) diye yıv.acaklardır. 

Aydının en buyük derdlerinc.icrt 
biri olan su işinin yapılma&ı için 15-l 
bin Iİı'aya ihtiyaç vardı. Bu itin iç 
bakanlıkr.cı halli Aydında büyük bir 
sevinç yaratmıştır. 

Su kadar ve halla ondan çok m ii· 
him ve Aydın için hayati bir ehemi· 
yet taşıyan elektrik işine gelince uro.y 
bunu belediyeler bankasından ödünç 
aldı.Tı 30 bin lira ile kotardı. 

Aydının yeni ltiikümet konağı 

istasyon tohuın dağıtacağ ı taı· laların 

vaktinde hazırlanıp ekilmesi gerekli ol

duğundan yukardaki tedbirlerin bir an 

evvel başarılmasını İstemektedir. E ~ r 

bugünkü fena şartlar sürer ve ova dii· 
zenlendirilmezse istasyon bu yıl ıslah 

edilmiş tohum dağıtmakla bir fayda gör· 

memekledir. istasyon planla§tırılm;ş n· 

lan ekim işini normal ve. eyi lıir şeJ: :> · 
başarmak için eyi ve vaktind~ hazrrlan

mıs olarak istiyor. 1sta5yon <'la ğıtacagı 

Havaların çok yağışlı gitmeııi ya.ı: 

t. kinleri için çok faydalı olacağı gibi ol· 

lan da büyütmüştür. Bu bakımdan hay

vanat çok İstifade etmektedir. Konya O· 

vasından kışlamak için getirilen sürüler 
bu yıl daha erken ve daha seıni.r. gelişe· 
cektir. Yerli hayvanlardan da bu yıl d ·ı 

ha çok ve bol ıüt almak mümkiin olacak 

Aydında 930 yılında elektrik im· 
tiyazı her bakımdan müteahhidin le
hine uray ve halkın aleyhine olan btr 
mukavele ile bir müteahhide de,Te
dilmiştir. Daha Önce &anatlar oku· 
lundan alınan cereyan hem ihtiyaa 
karşılıyamadı ve hem de halkı mem· 
nun etmemişti. Müteahhit buna lÜJ' 

dikti, çünkü ne kilovat ne bir fCJ' 

mum hesabı yanar yanmaz cereyaa 
saat 20 de verilir, fakat müteahhit 
her 100 mum için ayda 6 lira alır. 

ihtiyacını kotarmağa çalıfıyoruz. Bu· 
nun için lazım gelen teıebbüslerde 

bulunduk. Su projesi daha önce uray. 
ca yaptırıldığından bu iti takib için 
farbay bu yedi gün 1çinde Ankaraya 
ı:idı•celc tir. 

ffoy11Hl1flıl.· İ1!/f•rİ: 

ilin genel yolları Ü:terindc timdi· 
lik daha kolaylıkla ve rahatça gidit 
geliıi teınin için çalrfıyoruz. 

Aydın • Çine yolu Üzerinde, Dala· 
ma köprü~ünün v;n•yandını yapıyo• 

.-u:r. Bunu bitirerek bu kı§ aıağıdaki 1 
bataklık ve çay içinden geçmenin Ö· 
nünü alacağız. 

Nazilli • Bozdoğan arasındaki kü· 
çük köprüleri betona çeviriyoruz. IH
h1i zdeki bütün ağaç köprüleri beton· 
l;,ııtn·mn. esaı;ına eidiyoruz. 

Bilirsiniz ki; Aydın - Nazilli ve 
A~ dı'l • Söke ara ındaki yollar her 
vıl onarmakla ve kalrin·ımlamakla Ü· 

zerinden geçilebilen tabii yollardır. 

ilk iş olarak şimdiye kadar istiktafı 
yapılmayan bu yolların istiktafını 

yaptırıyorum. Bu bitince bu yolJar Ü· 

7.erinde esaslı çalışmağa başlıyacağız. 

E /,·,,,,,,,,,;: 

Vilayetimizin ekonomi durumu 
normaldir. İncir ürünü biraz .noksan 
olmakla beraber fiatların yüksekliği 
tiretmenleri memnun bırakmıştır. Pa
muk ürünü de iyidir. Fiatları da eyi
dir. Yalnız bu yıl zeytin olmadığın· 

dan, zeytin bölgelerinde biraz sıkın 
tı duvulacaktır. 

'fopml.- tl11µıım11 iş/,•ri: 

.Söke ilçeııinde, Atburğazı köyünde 
topraks12 köylülere toprak dağıtma 
işi kotarılmıştır. Yeni köyde ve Balat
ta da dağıtma işine Önemle devam e

diyoruz, buralarda da ölçü bitmiı, kn· 
raya başlanmıştır. Yeni köyü yenİdt>n 
yaptırıyoruz, bu köyün planlarını 

· yaptırdık, plana göre ka7.ıkları çakıl 
· dı, temellere ba,lanıyor. 

Vilayetimizin diğer bölgelerinde 
de boş toprak buldukça topraksız 
köylülerimİ7.e toprak vermeğe çalışı· 

)Oruz. 

K ;;_,. bii rw"': 

Köyleı· için bi.r büro yapmak isti
yorum. Büronun martta faaliyete gec 
mesi İçin esaslarını hazırladım ve 
proaramı Ü7.erinde çalışıyorum. 

K iilıii,.: 

Bozdoğan ilçesiyle Atça kamunun
da yapısı yarı kalmış beş dershaneli 
iki mektebin yapısıyla i\car ve di~er 
k;;ylerde böyle yapı1arı yarı kalar. 
mckteblerin tamamlanmaları için g~
n ö; yapıldı. Kanunlarda bu mekteb-
1,..rdr derse başlaneııcaktrr. 

Burunköyde yeniden yapılacak Üç 

d~ı shaneli bir mektebin temel atm& 
törenini yaptık. lnıaata batlandı. 

Y•nioazar mektebinin yatakhanesi· 

iyileımiıtir. Günlük ihtiyaçları karşı· 
ladıktan sonra bankada t~plu bir pa· 
ramn: oldu. Büdce geldikten sonra ge- tıı·. 

linwı lumlw ... 111111 t;alı~mosı: 

2841 numaralı kanun gereğince ;1:i • 
raat bankaıınca 930 senesi ıonunda va
desi gelmiş borçluların müddetlerinin ll· 
zatdmaııı işine Aydın Zimat Banka5ın • 
ca eheıniyetle çalışılmaktadır. Bugüne !<a 

dar 300 bin liradan fazla borç senedi•1İn 
işi bitiı·ilerek uzatma işi tamamlanmış. 

tar. YJl başına kadar bu mikdar 400 bin 
lirayı bul .. eağı sanılınaktad.r. Banka di. 
ı·ektörü borçluları ikaı: ederek ı1enetleri 
yenilemeleri için davet etmekte ve köy 
lüye bir kolaylık olmak üzere köylere 

kadar işyar ·ve noter göndeı·crek ııent':d· 
leri yenilemektedir. 

h.i))·lii~·e ıovml.·. 

Aydın Milli bankası şehrin gÜı:el yapııarrndon biridır. 

çen yıllar borçlarını tamamen ödiye· 

K~arh nahiyesi çevresindeki F ot· 
yadis çiftliğinin 317 hazine hissesin:ı 

de Ziraat Bankasınca 50 bin liraya kö,• 
lü hesabına hazineden satın alınarı.k 

rek gelecek yıla borçsuz girmek ve 
b "idceyi tamamen hizmetlere tahsis 
etmr.k için tahsilata çok önem veriyo· 
rn z . ., 

l'ol;.1411/ t·m·ul.·fora yurtlım: 
Aydın merkez ilk okul cşirgemc 

kurulları ve çocuk esirgeme kurumu 
kış dolayısiyle bir çok yoksul ve kim· 
sesiı. yavruları baştan aşağı 'tam ola • 
rak giydirmektedirler. 

Cumuriyet ilk okulu eısirgegme kuruh. 
37, Gazipaşa ilk okulu esirgeme kurulu 
30, Güze1hisar ilk okulu esirgeme kuru· 
lu 25. Orta mahalle ilk okulu eıirgeme 
kurulu tarafından 29, Halide Hatun ilk 
okul esirgeme kur.ulu tarafından 10, Ço· 

cuk esirgeme kurumu da bu bet ilk oku· 
lunda onardan elli çocuğa kasket, elbise, 
çorap Ve? ayakkabı vererek giydirmiş • 
!erdir. 

7 eylul ilk okulu esirgeme kurulu İse 
en muhtaç on çocuğu tamamen koruma· 
ğa karar vermiıtir. Bu kurul bu on ço· 
cuğun bütün ihtiyaçlarını temin edecek
tir .. 

Aydm bir. JHmm/..· ):urdu olm:tıl.·. 
Bu yıl vilayetimizde sonbahar ve kış 

mevıimleri çok yağıılı geçmi,tir. Bıı 

hususta Nazilli ~muk 11lah istasyonu 
direktörü kıymetli uzman B. Celalden 
şu malumatı aldım: 

Bu yıl vilayetimizde yağmurlar eylıilde 
başlamış bugüne kadar pamuk ıslah is -
•:ı.syonu çevresine 276 milimetre yağın ır 
düşmüştür. En dikkate değer nokta ilk
kanun ayının başından bugüne kad ıu· 

134 milimetre yağmur düşmesidir. Bu 
kadar yağmur yağmaııına rağmen Men 

deres taşkın yapmamışsa da her taratfan 
seller gelmesinden ova dolmuştur. 

·~ 

Ay'1rn kazalarının ve nahiyelerinin yena mekteb tıpler~nclen 
birisi: Söke ilk mektebi 

tohumların yoz tohumlarla ka.rışmaın1sı 
ve elde edilen cinsin bozulmamak üzere 
tohum dağıtma için geniş sahalar tesbit 
etmiştir. 

Direktör yarından itibaren Aydın ve 

Söke ovalarında incelemeler yapu: ·. t..:~

bit edeceği yerleri Tarım Balı:anlığana 

bildirecektir. l~taayon yalnız tohum da· 

iıtmakla kalmıyacakbr. Ekim yerlerin~ 

bölümlere ayırarak bu bölümlere birer 
fen memuru ve ekimden ürün toplanası· 
ya kadar çapa da dahil olduğu hald ~ bu 
uzman İşyarların kontrolu altında sü -
recektir . 

Bu yıl pamuk üretmenh'!r: 
mahsulün bolluğundan ve fiatl<t· 

1 

köy halkına dağıtılmağa ve kadallru 
nun yapılmağa batlandığını bildirmİ§ 
tim. Kadastro ve iti biten yerlede ilk k" 

Uray tesisatı 8 kanunusani 936 da 
teslim şarh ile bir müteahhide 
verdi. Dökme direk, tel ve sair malzo
me vapura yüklenmiş ve fat"'·alan 
da gelmiştir. 

Şimdi Liverpoldan motorun yiıa.. 

lenmesi bekleniyor, Uray motor da;,• 
resini yaptırdı. Bugünkü durum mii
teahhidin gününde teslim edeceğini 
şüpheli gösteriyor. Gerçi belediye 1 
kanunusaniden iti1taren her geçecek 
gün için mukavele mucibince müte• 
ahhitten 50 lira ceza almak hakkmı 
hai'Zdir. Fakat halk çok intizamsı• 

yanan 100 mumluk bir lambadan 25 
mumluk zıya alınamıyan bugünkü 
elektrikten kurtulmak ve bir an evel 
fenni elektriğe kavuşmağı dört gözle 
bekliyor •. 

Bugün için Aydının baıkau hiç 
belli başlı bir derdi kalmamııtır. A)'
dın demir yolunun devlete aeçmetl 
gibi mesud bir hadise ve devletin bü· 
yük alakası, idare amirlerimizin de· 

ğerli çalıtması ve hepsinin üstünde o· 
larak büyük cumuriyet Egenin bu cu
zel köşesinde yurdun en modern bir 
şehrini kurmaktadır. 

Aydının verimli toprağı bu mın· 

takaya kendisini çeken on binlerce 

vatandaşın topraksız kalmaması için 

devleti bir an eve! tedbir almaya. ev

ketmiştir. Fotiyatis çiftliğinin Ziraa t 

bankasınca satın alınarak taks im e~ 

djlmesinin müstahsil fakat bugunG 

kadar ecir olarak çalışan köylümü~de 

büyük bir sevinç doğurmuştur. H.-r 

karış toprağı altında servet ka) nak· 

ları saklayan Aydında işlenmemi~ }er 

bırakmamak azminde olan cumuriye• 

tin istihsal sıyaııasınrn tabii bir netice. 

si olan toprak ve yurd sahibi olma sa
adetine kavuşmak İçin a)'dınlrlard• 

büyuk bir sabırsı7lık ve arzu .,,·aı dır. 

o. B. 

Bu durumun pamak ekimine bir ~-" -
rarı olmazsa da henüz ııürülmiyen yer
lerin vaktinde s~riilmemesi noktasından 
ekim gecikecektir. Pamuk ekiminde ise 

rın eyi &Ürmesinden çok asığlan 

mışlar ve yüzleri gülmüştür. Vilayeti· 
mizin her bölgesi ralah edilmiş tohum is· 
tiyor. Bu itibarla üretmenlerimizin elde 
edecekleri tohumları uzmanların öğüt 
leri dayresinde ekerek iyi pamuk ve cinı> 
tohum almağa çalıtacaklart şüpheıİ7. 

diı • Aydının en büyük ı::ervetı mt:'ırlt!ı ~urutmuı il .. ,, 
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""'' 1 1 uııı ı 

•I ~kara Levazım Amirliği Satın 
AJma Komisyonl!l ilanları 

!LAN . 
, 1 !'endik ıhtıyaçları olan sekız 

d k . • . varı a avının 1 .h 
1 - K .. gızmım a ı _u rf ~sulü ile eksiltmeye konu ~~ş ı a-

'kılo arp;:;sı k:ıpalı 72 

1 
.. .. 1 rck 11.12.1935 den ıtıbarcn 

}uz ın . dl fiat paha ı goru t • • 
uniı tt:ıdıf t en . . azarlığa çevrilmıştır . 

le g af ve şeı:aıt dahıhnde t d İlk teminatı 2400 liradır. 
.\) n2ı ~ .Arpanın bedeli 3~00d0 ı;~rı:\inasında satın alma komisyo· 

l gı }{:.ırakose e 
Fa:r•ı ı 

cakur. . nler komisyonumuzdan alıp 
tlund. y 11 

• -.inı görmek ıstıye 
4 - Şartnamt: 

, b ır er. en ıubarcn bır ay ıcınde herhangı 
1ı1ırt: tsteldikr ıı.12.1935 <l. mur miıracaatları. (3638) 

5 - etmek nzne komısyonıı " 1-5590 
1.un P• cırlrlr 

İLAN · k . . muhammen bedelı muva • 
. ktarr teslım yerı. f a ıda cıns, mı .. • . azılı 2 kalem erzak arpanın ı. 

1 - A • gvc i'ıale tarih gun :e. sadatı) eni den kapalı zarfla miina-
~at ttmın:o ı • ah gorüldiıgun en \' 

t• kc.ını tanlı kça g k . 
a - k nıılmuştur. . d ında askeri satın alma omıs.-
•ilsaya $o rtna.ınt:r.i her gfuı Tekır ag Amırlıkkri satın alma ko-

2 - a lstanbui Levazım 
d, vt Ankara .. 

yonun d c·onilebılır. .. r: binasında a~kerı satın alma 
misyonların a ı:. • Tekirdağında turne , 

3 E ılttnes1 
• - .j~ apıltcaktır. . oda<.ında kayitli olduJılan ve 

komısyonukn ·ıat·.!., ve girecekl~r ıccın: nesinde tecim odasından al. 
" - E s; .,_ • · ·· terır 935 se k'lt ., . . lerinı gos b nlarla beraber ve a name-

eh1iyetı tıcarıye kil gönderenler u 
ıka}'I ve ve cburdurlar . 

.Jılı:ları vH_ a göstermeye me d bir saat -:vel komısyon baş. 
1rrini komıs} on f)ar ihale saatın an 

5 - Kapa~: ~~~tir. (3672} n beddı Muvakkat temi-natJ 
llcınhgm~ 'erı e Jirn yeri Muhanıme Lira ku 
Cinsi Mıktarı ·tes kuruş ~an. 3024 00 

k'lo 5 60 -do 000 Tt'kirdağ 
Arpa · ~n vt' saatı 

İhale tzrih gu t onbeşte 
36 uına 6Za 

3-1.-9 c . t 16 30 
1-5649 

3 1-036 cıınıa s•a N 
· · İL~ . muhammen bedeli muvak-

d Cin
s mıktar tcslırn yca:ıI ;razılı iki kalem buğday 

A ı:,:ı a • il ve sa • 
l - :;.:ı ·e ~hale tarih g n konulrnu~tur. . 

ll:ıt umınau " 1• ile ınünakasay~ d nda askeri satın alma komıs.
kapalı ~arf usu u . her gün 'fekır agı a' mirliklt:ri ~atın alma ko· 

2 - şarın.anıesı 1 bul levazım 
Ankara • stan 

yonunda ve örülebilir. • tümen binasında asken satın alma 
ını ~onı .... rmda g . Tekirdagınt1a 

3 - Eksıltınefll lacaktır. . dasında 'lıayitli oldukları ve 
omis} C>nunda yapı girecekler ıecım o esinde tecim odasından al. 

4 ...-. 'Eksil_tm~) ~ni gösterir 935 r.e~unlarla beraber vekaltname. 
~blıyctı uc.anyxe~~: •;tkil göııdere;~~~durlar. . 
rlıkları vtsıkaj ··sterrncye ı:ne d bir saat evel komısyon ba~ 
J • . komisvona go 'h le ~atın an 
t.nnı - rf1ar ı a 

f> _ Kı:palı 1a,. ·r (3673) n btdcli Muvakkat te.minatı 
ileCf'"tl ' · uubaJilllle ' k kanbgına ~er lırn yen n• san Lıra u 

Cinsi ~lıktarı ıcs kuruş . 
ılo 

c::,rt d ll" fab-
"' 0000 Tekır a"' 
buı;da\ .;' rika ambarı 

Trak') 
yumu"' 
lmğdayı 60000 

. . 
·· ızılca' e saatı 

İhale tarih g~ saat onbc~ 
2-1.936 ~rşe 

6 50 

7 75 

1657 50 

.ı49 00 

1-~650 

tı.AN ve tecriıbe ha) vanlarının 
ıunan ::.eroın f d'l k ·· evınde bu . btiyac;larma sar e ı me uze. 

l - St.rom A ı etine kadar valt~~vu ve 3 lı:ilo patates 2/2. ka. 
35 malı sene nıha{ pancar, ıahna. .; eksiltmeye konulmuştur. 

1 c gundc 15 şeı kı 0
. nü saat l 1 de akaçı lem sebzenin tutan 356 lira 

1936 r-eınbe gu bu dört 
TlUD pe ~ e konulan . 77 kuruştur. 2 - Ebiltn:ıey teminatı 26 ııra da heı- gün parasız gorülür. 

7 kuru~ olup ılk . komisyonumuz . ıneı.kür gün ve saatte temi
~ - Şartnaınesı iştirak edece~l~-~~ ihalenin yapılacağı Ankara 
4 - EksiltrneYe kbuztarı ile bır 1 na gelmeleri. (3666) 1-5631 

au mu"C"akkate nıa ırııa 'komisyonu 
ı ·o-· satrn a 

k'azım amır 1~1 
tLAN · · • 

6 yesıne kadar vakı ıhtıyaçla-
eraunın ınaY' 5. 93 Jaae yağı J/2. kanun/936 cuma 

l - Garnı:z.on ıere ıoOOO kıl~. . ınünakasaya konulmuştur. 
ı na sarftdilınek ;palı zarf usulu ıl~ının tutan "11000" lira olup 
guniı saEt 15 de tan sade yag 

E~·siluneye konu . adır .. ··1·· 
2 - 1' k .,.; gzS ıır · d h gı.in parasız goru ur. • vak ate:..- .. ..,.uz a er . ı· 

1em1nau mu . , omisyonı,µ•: 'hal saatından bır saat cvve ıne 
3 - Ş nnaınesı • .a gireceklenn 1 ~ bank mektupları ile teklif 
4 - Munakasa} ~ate ;ınakbuz vi akara levazım amirliği satın 

•adar temınatı ın~vkapalı zarflarını n ~Ştt' komisyonda hazır bu. 
mektuplarını bav~ vermeleri ve paat on '-5630 
ı:ıla,a ko:ı;usyonuna 
l nmalın (3665) 1 LAN 

. 1. 30 500 kıl o sade yagı 30 kamı. 
• • ·0 ıaksıt 1 ' •• ı t n alma birliklen ıgı 16 da Lüleburgaz sue. sa ı . . 

Sv Turoen rtesi günü saat · ıecektir. Tutarı 28060 hra ılk 
e\;el 935 pd zak p-lı zarfla ihale ed~ onunda her gi.in görülebilir 

•onun a ' et aıne k omı sy d k ak ko~S) 5 liradır. şartn teminat kiiğıtlarrnı a oyac : 
1emınatı 210 A vesikalarını Vt:. t evel komisyona vermelerı. 
isteklilerın k,anun~~nnı ihalede!\ bır saa (3615) 1-5554 
lan teklıf mektup " 

. 1LAN t · · 160 t n 
k ·ıt eye konan :ımıtın o 

l zarfla e sı m 1 akt r 
g.ıı 9_,5 te }t, pa 1 •• ··ıdüğünden pazarlıkla a ınac ı · 

:aın.:; .. eril;n f~~t9~;:11~~n~:7936 perşembe günü saat 16 dadır. 
2 - pazarhg liradır. 
3 _ Tutarı 22400 • 1780 liradır. .. -1· 1 

akkat temınatx . • komis•ronda gorebı ır er. 
4 ııauv .. şartnaınesını ~ a·v• belgeler - t tekliler htr gun saatında kanunun iste ıgı . • 
5 - ıs krier bı:lli gün ~e lma komisyonuna gdmelen. 
ti - ~e ı . dakı satın a 632 

.-r 1zmitte tlımt.n bln• sın (3661) ı-5 

ULUS J:. ') Ir A ., 

İLAN 
'Iokat gamizonun<laki eratın 936 may ıs nihayet i~e. kadar ihti. 

yaçlarr olan 41100 kilo ekmeklik un kapalı z:ırf usulı ıı~ satın_ alı
nacaktır. Ekmeklik unun evsa[ı umumi evsaftır. Muhammen tıatı 
6781 lira 50 kuruş ilk teminatı .SOS lira 62 kuruştur. Uıalesi . 3 kamı
nusani 936 cuma günü saat 14 de yapılacaktır. Postaca vakı olacak 

l l'uro·u tlu 
Şartnamesinde cinsi, uevi, ve bUtun \Safı "e (800') 

1'3\1 
J 

ha~kan h~rıııcJ ıt u: 
.. 

hammen bedelli ve bedelinin sureti tediye i ~rtları ) a ,, , aı :ız02 
kapalı zarf usuli ile açık eksiltmeye konulmuştur. 

gecikmeler kabul <'dilmez. (3692) 1-5680 

!LAN 
ı - Bayramiç gaTnizonu ihtiyacı için 209 ton un kapalı zarfla 

satın almat4ğı hakkında evelce ilan edilen ve yevmi ıhale giinü O

lan 28.11.1935 tarihinde saat 14 de talibi çıkmadcğından yeniden ve 
evelce alınacak kilo mikdarından h:nzıl edilerek kırdırmaya ko
nıılmu~tur. 

A razoz, altı silindrili oıacak motorun yahu h n .ınlc 
motorda?ı ba ka diğer mevad He de işler motor olması m 
fı urnwcıyesıne kudret ve kuvvetine halci gelm me;.< şart "' 

makinalaı da olabilır. 

en 

Şartnameler Ankara-h;tllllbul-lzmir ve Turgutlu Ur. yl. ı • . 
1hale ghnü 30.12.935 pazartesi saat (16) .:ln. O ı;un ve s:ıattr k il r 
teklif mektupları ile ve o/ 1.so den ( 600) liralık· tcmın:ıt ?. ·c st vev 
hanka ttminat mektupları De Tttrj!utlıı H ıedive encıimt'ni :: m' -
racaatları ilan olunur. (3608) ı-5c:52 2 - Beher kılosuna 14 kuru~ 50 santim fıat bıçilmi~tır. lhalesı 

6 ? . kfinun) 936 pazartesi saat 14 de ttimtn :,atın alma komisyonu 
binasında yapılacaktır. 

3 - Evsaf ve :;;artlar bir tvclkı i landa i>ıldirılen cv:.at ve -.era
itin aynıdır. 

4 - Eksitlmeye gireceklerin 2490 nwnaı alı kanunun 2. 3. ıncı 
maddelerıne gore ıstenilen vesaik le teminat tu tarr olan 1500 lı ra 
75 kunı~ıın ıhaleclen bir saat evel koınisvona Hrılmesi ~arttır 

11-Jaıı,)arma genel k.oınn lan lığı 

karasabn alına ]{on1i.-- onunclan: 

(3732) . l-SJ34 

İLAN 
1 - B~yramıc; garnızonu ıçin 8300 kılo sabun ;capalı zarfla sa

tın alınacağı hakkında evelce ilan edilen ve yevmi ihale gunü O

lan 10.12.1935 tanhınde talibi çıkmadığmdan yeniden ve evelce a
lmaca\( kilo mikdarından tenzil edilerek kırdırmaya komılmu;ı. 
tur. 

2 - Bt-ht:r kilosuna 29 kuruş fiat biçılmi§tır. İhaleı)ı 6/ 2. ka. 
mm 1936 pazartesi saat 14 de tiimen satın alma komisyonu bina. 
smda yapılacaıktır. 

3 - Ev!M!f ve şartlar bır evclki ilanda bildirH{;n evsaf vt ,,era
itin aynıdır 

4 - Eksiltl™.'ye girecekler 2490 numaralı kanunun 2. ve 3. incı 
madclt-sine gôre istenilen vesaikla teminat tutarı olan 141 lira 37 
kuruşun ihal<"dt n bir saat evt'l komisyona verilmesi şarttır 

(3731) l-.'i733 

İLAN 
l - Bayramı' garnizonu ihtiyacı için 220 ton un kapah ıa.rfla satın 

alınacagı hakkmla evelce ilan edilen ve yevmi ihale gfuıU olan 2.12. 
1935 tarihinde saat 14 de talip çıkmadığından yeniden ve evelce 
alınacak kılo mıkdarından tt•nzil edilerek kırdırmaya konulmuş
tur. 

2 - Beher kılosuna 14 kuru~ 50 santim fiat biçilmiştir. lhalesi 
6/ 2. kanun/ 1936 saat 14 de tümen sa.un alma komisyonu binasın
da yapılacaktır. 

3 - Evsaf ve ş.artlar bir evelki ılanda bıldirılen ev:.af ve şera
itin aynıdır. 

4 - Eksiltmeye girecekler 2490 numaralı kanunun 2. ve 3. inci 
maddesine gört istenilen vesaikle teminat tutarr olan 1143 lira 75 
kuruşun ihaleden bir saat eve) komisyona verilme i ~tir. 

(2i30) 1~5732 

İLAN 

1 - Garnizon eraunın senelik ihtiyaçlarına sarfodi~k üıere 
35 bin kilo sabun pazarlıkla alınacaktır. Pazarlığı 4.1.936 tarihine 
müsadif cumartesi günü saat 11 de Ankara Levazım .Amirliği sa
tınalma komisyonunda yapılacaktır. 

2 - Şartnamesi her giin komisyonumuzda görUhir. 
3 - Sabunun mt'cmu tutarı 11200 lira olup teminatı muv kka~ 

tesi 840 liradır. 
4 - Pazarlığa i rirak edecek1erın mua yen gun ve saatte temi· 

natı mu\·akkate ma buz eya an m: ıtnıplal'r l~nn tin rll-
ği satın alma komisyonuna müracaatları. (3688) 1-5665 

İLAN 

1 - İ1>tanbul komutanlıgı birlikleri haY" anatı için alınacak olan 
550 bin kilo yulafa verilen fiat makamca pahalı görüldüğünden 
ihalesi kapalı zarfla 4 12. kanun 936 cumartesi gönil saat 12 dedir. 
Muhammen tutan 34045 liradır. İlk teminatı 2553 liradır. Sartna
mesi komisyonumuzdan 250 kuru mukabilinde verilebilir. Eksilt· 
meye gireceklerin ilk teminat makbuz veya mektupları ile 2490 
numaralı kanunun 2. 3. üncU maddelerindeki vesaikle birlikte tek
lifnamelerini ihaleden en az bir saat evveline kadar fındrklıda <a.. 
tın alma komi yonuna vermeleri. (3684) 1-5660 

Gedikı}a~a İstaııhul Jandarma 
satınalma komi onuudan: 

Jaııdauıuı birliklerinin ıhtiyacı i~in Jandarma dikim evınde dı\d
lecek dikişlerde kullanılmak ü2ere mevcut ~vsafına uygun yerli 
fabrikalar i§inden (50.000) elli bin metre beyaz ve (10.000) on 
bin metre kurşuni bez kapalı zarf cksiltmc:;ile sarin alınacak ve ek
siltmesi (3 ı 936) Cuma günü •aat onbe~te Gçdikpaf?ada Jandarma 
dikim evi binasındaki komisyonumuzda yapılacaktır (50.000) met. 
re heyaz bezin tasarlanan bedeli (14,000) on dôrt bin ve ilk guven
mcsi (1050) bin elli liradır. (10.000) on bin metre kurşunt bezın ta· 
sarlaaan bedeli (3200) üç bin iki yüz lira ve ilk gUvenme (240) 
iki yüz kırk Jır.adır. Her iki bezin bir istekliye ihalesi cai2 olduğu 
gibi beyaz ve kur uni bezlerin ayrı ayrı isteklilere de ıhalesl caiz
dir. Şart ve evsaf k:ağıdları hergün komis) onumuzda gorülebılir. 
İstekJilerin istiyecekleri beze aid Hk güvenme mal ~dığx makl.ıu
zu veya muteber banka kefalet mektubu ve (2490) sayılı artırma 
ve ek!iiltme ihale kanununda yazılı sair belgeleri de ha\•İ teklif 
mektuplan eksiltme saatinden bir saat evelinc kadar komisyonu. 
muza \ermiş bulunmaları. (7900) 1-568'7 

Zoııguldal{ Urhaylı ğıııdan: 
200 Lira ücretti Uray Mühendisliğine istekli Miihendıslerın 

pmdiyc kadar çalı§tıkları yerleri bil~irir fotoğraflı dilekı:eleri3le 
birinci kanun bitimine kadar Urbaylıga baş vurmaları Uan olunur 

(3 12) l-5564 

Eldeki öınegi evsafına uygun ve bir tanesine (55) IHıruş ı mt t 
biçılen (1683) tane Baş Cibinliği Müteahhidi hesabına 2-PL o per. 
<mbe günü :.aat (l~) te Pazarlıkla satm alrnacaktır . 

İstekliler parasız olarak Şartnameyi komisyondan alahihrlcr 
Pazarlığa giri~mek için (6943) kuruşluk teminat makbuzu "e~ ~ 

Banka Mektubu ile Pazarlık gün ve saatmda Ankara Janı.ırırma 
gelll:l komu.tan lığı kuragındaki komisyona Baş vurmal:m. ( 3640) 

1-5622 

EJ11ise n1 iiııa1iasası 

Ankara hukuk fakültesidirektörlüğünden: 
Hukuk Fa.külte!.i leyli talebesi içhı 140.150 takım clbis.e y, ptı

rdacaktır. Multammen bedel 3750 liradır. Muvakkat teminat 282 
llradır. !.-tcklilerin şartnameyi görmek üzere her gün ve miinuka~ 
saya gfiın t için 3.1.936 cuma giinit saat 12 de Fakülteye baş "ur· 
maları Han olunnr. (3650) l-5623 

}-\Kl\fAN 
Tatlı' e Pasta salonu 

Aıtkaranın en temiz serbetci ve botacısı Bursalı 
MUHARREM usta gördüğü teşvik ü:r.eı;ne AK· 
MAN tatlr ve pasta salonunu açu. 

Bı.trsadan sureti mahsusada gettrdiğimiz nefis 
y~ğlarla yapılan baklava ve böreklerimizi bir defa 
sınamak kafidir. Süt mamulaumızm nefaseti söz gö 
tiinnu. Evler için hususi .sipariş alırız. Fiatlar çok 
ucuı.Cuı·. 

P~' .T.B 

Zındrli camı k:-r':;;ı.:ıhdalo Z:ıft'r 

wkağmda "AKM/SN'' 
Telefon . 1118 1-56<) 

~vazını 

P.T.T.B. ve Le 1az1u1 

nıüdürliiğilıul ~n 
İda_re lhtiyacı için \5i60) lira :muh.ımnl<'n )lnıt:tı lı luı n 

1200!1 kHo ~rafitin 17 ıkind kanun 35 tanhindf' ' at 15 df' k p 1ı 
zarf usuJU ile eksiltme i yapılacaktır 

$artnamt len Ankarnda Leva.t.Im Müdı.lrlugunden c Bc:yog un. 
da P. T. Binasında Le'Wa2ım Ayniyat Muavrnhğınden hr:r gun µa
rasız olnak verilecektir 

İstekliler (432) liradan ibaı'Ct muvakkat tt:mm.ularını ıd.ııe ve • 
nesine vatırarak alacakları makbuz. veya kan nen mutebt r ansa 
teminat m~ktubu ile: .şartnamede yazdı vesıkaları ve teklif mdctup. 
larını kan;mi tarifat dahilınde zarflıyarak ve muhurlıy rek tayın 
olunan ta· ilıe rastlıyan cuma gunu sacıt on don:le d.ır Ank raöa 
P. T. T . U . Mudurluk mubayaat komısy\ın ın t(vdı tın lerı ılan 
olunur. (.3525) 1-5436 

~farnıara 

l(oınis) onu 

Cinsi 
Y.~kmek 

Mıkddrı 

350,000 
Kilo 

r ~~übahri 1( .. ~ atınalnıa 
l{eisliğiııtlen~ 
fahmın e!dılen 
bedel Lira 

42,000 

fem ı d t 

Lıra K' 
3150 00 

iLAN n ihtıvacı olan 435,000 kılo 
bavvanatını d b' 

1 _ samsun garn~~~t~e eksHt~ıesine i.stekli :!f~::~ğ~:ğ~~kl~~ TORNACI ALI AC K 

Yukarda cın ve mıkdan yazılı ekmegın 9 1~~9~ de yapılan ka
palı 2ari eksiltmesinde verılen 12 kuruş 80 santim fıyatın yuksek 
gônilmiış olmasından 30.12.935 gımu 'Saat 11 de 1zmit'te Tersane 
dahilinde Ü:,sübahrı satınalmcı Komısyonunda pazarlıkla almaca· 
ğından isteklilerin muvakkat temınat mektup veya makbuzu ve 
kanuni belgelcrile birlıkte Komisyonumuza gelm len.. ilan olunur. 
Eğmeğe aid şartnameler lstanbulda Kasnnpaşa.da Deniz satınalma 
komisyonunda Ankarada Ikniz Levazım Mi.ırli.ı-rluğüı.dc v1: Komis. 
yonumuzdan l210) kuruş mukabilinde tcdarık ed:ilcbılir 

( 3737) 1- 'M2 

arp~m kapah ~:::a ~bale edfle~ektıril3e;a:~ı: ~UnU saat on altıda 
ay ıçınde paza~ • 3 jkincı kanun t-5570 
yoktur. İsteklılenn . ·(3623) 
:komisyona geJınelt'rl· 

nd_t~1~!aun senelik ihtiyacı olan 315 
· onu j1,Aı ld l - Teftnm garnız eksiltmeye konu u. . 

lun kile arpası kapalı zar!:rtesi giınü saat onda Js.partada tum sa-
2 - İhalesi 5.1-936 cı ıacaktzf. 

k • onunda yapı · d 
i ır. alma omısy ·nau Hi95 tıra ır. uh ~A "lik ~eznesine 

3 Muvakkat teroı .k. saat önce m a&e!A"Cı .. 
4 = Teı:ranatitl ıha!:c~f: ~~tuplarının kanunda yazrlr formule 

)ctırılmı~ olması ve t "dir •. 
uygun bulunması zanırı n. komisyonda görüleb)lır. 651 

5- - ~ar~r,idhlc.r 2~2~3 liradır. (3674) 1-5 . 
6 - Tabının be e 1 

al>ı·il<:alar 

Unıum müdi.irliiğiiııdert: 
Kırıkkale fabrikaları için tornacı alın c tır Bunhırdan lstan.. 

buld:ı bulunanların Zcytinburunu fab · ~ ında, 1 mirdekilerin 
Halkapınar tamirhant:sinde, Ankara ve dvardakilerın de merkez 
fabrikalarında imtihanları yapılacaktır. Ke dilerine 'venenler 
barc:irahlan kenldilerlne aıt olmak Uzere be:n en Kırılt.~aleye gide. 
bilirler. ~ .. 

İsteklilerin lf'tidaları ile doğruı.: yukarQ.a adlan J ault F3brı· 
kalara müracaatları. (3570) 1-SS44 . 

t\.nl\ara Bölge Sanat Ol{ul1ı 

f)irekJörliiğiiutlt~n: 
OıtuhunuL ıçın a ag det cın:ı ve mıkdarı } azılı dcktrik g reçle

ri pazarlıkla alınacaktır 1 teklilenn her gi:n şaıt•t<ı.mesir.ı 
Uzere okul Dırektörlüğune ve eksiltmeye gırcc~!t!e t,ı de 
Bakanlığındaki Okullar lım satım ko::nisy nuna kM. nırn 
tirdiği vesaikle bırlikt 9-1-1936 perşembe g L<ıu s .. t 15 • 
mlarr lazı ·dır. (37 8) 
Cinsı M kd rı T mıni tı t 

1 

Elektn 65 aldım 78612 focı 
io t r.1i 111 tı 

S· l .r,, 
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ASPİRİNE 
1 '"' 20 ·cı p !': ~ .. tıb, ) ı ... ... 

l;ı" u 

~mba!aJ vtt ~ omp ı melerın ~l!JIJl•11ı 
ozerınde halıslıgın tımsal; 
• 
olıtt'I @ mark.ıs n arayınız 

1936 Y dbaşr Ha va kurumu 

Büyük piyangosu 

büyük ikramiyesi 5 00 ,000 liradır. 

\ \ l'ICıa: 200.000. 
:{0.000. l:i.000. 

l00.000. ~o.ooo. ıo.ooo 

20.000. ).).000. 10.000 

Jinlık ikramiyelerle (Üç) adet 100,000 
liralık mükafat vardır. 

Keşide; Ydbaşr gecesi yapılacaktır. 

Bil..ılt•ı·: (2 . .5). (5) H' (Hl) lira.lıktır. 

Vakit kaybetmeden hemen bil etinizi alınız ... 

'liizik: öğretmen {]ircktörlü -
ğün<leıı: 

Oukullarımız içın ı.W takım elbise yaptırılacaktır. 
1. - Elbise yerli kumaştan safi yünden mamul ve hiç bir suretle 

karışık olmıyacaktır. 
2. - Kumaş nümunesini okul idaresi tayin edecek ve verilen 

nümuneye uygun olacaktır. 
3. - Münakasaya girebilmek için bir takım erkek ve bir takım 

kız elbisesi dikilerek komisyonu. getirilecektir. 
4. - Kumaş. dikiş, ve masrafı taahhüt edene ait olacaktır. 
5. - Erkekler için lacivert ce!tet. gri renkte pantalon. Kızlar 

için lacivert ceket, gri eteklik olacaktır. 
6. - Fazla faahat almak istiyenlerin Okul idarehanesine gel

meleri ilan olunur. 
7. - 6/ 1/936 gününde a~ık eksiltme ile. (3700) 1-5691 

Nafıa Balianlı~ın daıı: 
10 subat 936 tarih pazartesi günü saat 15 de Nafıa Bakanlığı 

Malzeme Eksiltme komisyonu odasında 351 lira muhammen bedel
li 1300 adet komple telgraf fincanı ac;;ık Eksiltme usuliyle Eksilt. 
meye konulmu~tur. 

Şartname parasız Bakanlık malzeme dairesinden verilecektir. 
Muvakkat teminat 26 lira 33 kurustur. isteklilerin ticaret odası ve. 
sikasr ve teminatı muvakkatelerini~ malsandrğma yatırıldığına dair 
olan makbuz veya nümunesine uygun Banka kefalet mektubu ile 
aynı gün ve aatte komisyonda bulunmaları lazımdır. (37:! 1) 1- 57 .>O 

Ba~'ranı şekerlerinizi 
Kooperatiften alınız 

Bu sene İsta nbulun en meşhur şeker
cisi Hacı Mustafa ve mahdumlarının 

nefis mamulatı getirildi; İstanbul fiyatı
na satılıyor. 

Diğer me~h ur şeker ve cikolat fabri 
k8 l~nnrn çe~i t-"1 eride bulunur. 
1:1 ,., , ..... , nı~·•~'"lnttnr. t'•'lc t•ılh1;"'· 

iT Cünılıuriyct I\lerkez Banl-a. 1111n 

21 Birinci kanun 1935 vaziyeti 
1 

Pa~if i 

ı ı 

il 

Kasa: 
Altın · safi kilogram 15.567-288 

Banknot 
Ufaklık 

Dahildeki muhabirler: 

Türk liıa:>ı 

Hariçteki muhabirler: 

A !tın: safi kilogram 4.401.260 
Altına tahvili kahil ~erbe-.t 
dövizler 

Hazine tahvilleri: 

Deruhte edilen evrakı naktiye 
kar_,ılığı 

Kanunun 6 ve 8 inci maddeleri 
ne tevfikan hazine tarafından 
vaki tedivat 

.:ienedat cüzdana: 

Ilazine bonoları 

Ticari seneclat 

E~ham ve tahvilat cüzdanı 

~
l_)t"ru!tk edile~ cvıakı nak

A _ ıyenın kar~ılıgı esham ve 
alwilat (itibari kıymetle) 

B _ Srehest esham 1;~ tahvilat 

Avanslar: 

Altın ve döviı: ürerine 
Tah·,,ilat iir.erine 

H\~:s.!d:\rlat·~ 
Muhteli(: 

Lira Lira 
23 .303.265, 70 

7 .536.0B0,-
298.603r47 31.137.949.17 

543.146.24 543.146.24 

6.190. 745.27 

9.85<J.9i6.14 16.04 l.72 l,41 

158. 748 563,-

10.907.985.- 147.840.576,-

620.000.-
2Ll31.058,16 

34.609.167,J6 
4.425.433.7{ 

27.939.7't 

2l.7'll.968.H 

39.034.601.2€ 

'4.71)6.054.79 4. 733.994.53 

'ieklın 

4 .500.0uO.
l l.707. 509,95 

277.29U68,72 

Lira 
Sermaye: 1 

Lira i 
15.000 000,
l.O? 7 55,t.":' ı İhtiy<=1t akçesi· 

Tedavüldeki banknottar 

Der uhte edilen e\•arkı mıkti.vc 158.7 tıs .563,
Kanunun 6 ve 8 inci madde1erı_ 
ne tevfikan hazine tarafından 
vaki tediyat 10.907.985,-
Deruhte edilen evrakı naktiye 
bakiyesi 147 .840.57-S.-
Karşılrğı tamamen altın olarak 
ilaveten tedavüle va zedilen 18.000.000,-

Türk lirası mevduatı: 

Vade~iz 
Vadeli 

Döviz mevdua.h: 

Vadesit 
Vadeli 

Muhtelif:' 

17 .496.00t},32 

r.21i8.440:: 
90.856,85 

1 

17 .41J6.009.3l 

12.269.297.17 

65.653.8?7,56 

1 

1 
, ____ _ 

277.?91..\68,721 
Yel:un 

1 ' 

2 Mart 1933 tarihind~n itibaren: İskonto haddi % St/~ - Altın üzerine _avans% 41/ 2 1 

Doktur 

~acları ... 
d(;J{iilenleı· 

KOMO f b:N KANZU K 

Sac Eksiri ... 
Saçlac ın dökülmesine ve ke

' klcnınesine mani olur. Korno· 
en ,,açların köklerini kuvvetlen. 
liriı ve beskr. Komoien sacla
"ın gıda:.ıdır. Tabii renkle.rinı 
ıozmaı. 15.tif bir ravihası vardıt 
Komoien kanzuk sac eksiri ma. 
ruf eczanelerle ıtrivat maı!,a:ı:ala · 
rında bulunur. 
LİNİMANTOL KANZUK : 
ROMAT1ZMANIN KATİ 

DEVASIDIR. 

Kiralrk Oda 
Ayle yanında, temiz, konforlu, 

ucuz. Yenis. Sağlık Bk. ark. Tu.. 
na cad. Yiğitkoşun S. 15 1- 5728 

1 !(1(1\ i\ f 

''"' rıri rillıh Rıfkı A 1 !\ Y. 

Unıunıi nc~ ı İ\.1t1 İdiln: : den 

Ya1.ı işl<'rİ nılıdi.ırLİ N .ı~uhi 
SA 'r"D.\R. 

Ç~n.brı c11ddt'st cı'vurn.ta j 
Ufıı <tHi'fı .usrrıdA fı;nrlmı~·ır. ı 

-------

1 - Diyarbekir g ırnizonu i· 
<iin 240.000 kilo fahri <a unu ka
palı zarfla eksiltmeye konulmuş
tur. 

2 - ilıall!si 10 ikinci kanun 
1936 cuma günü saat onda D. 
Bekirde Kor. satın alına Ko lla 
yapdacaktıı-. 

3 - Hepsine biçilen ederi 27 
bin 600 l'İra ve ilk inanç parası 
2070 liradır. 

4 - Şartnamesi her gün D . 
Bekirde Kor. Sa. Al. Ko. da gö. 
rülür. · 

5 - Eksiltmeye girecekler 
kanuni şekilde hazırhyacakları 
teklif mektuplarını ihaleden bir 
saat evel D. Bekirde Kor. satın 
alma Ko. na vermeleri. (3733) 

BİLİT 
YAPI: Akköprüde Sıhhive 

deposu yanına yapılacak bina ile 
inbik maha lleTİ yapısı kapalı 
zarf usulile eksiltmeye korunu~ 
tur. Kesif bedeli (6611) lira 38 
kurustu~. Kesif ve şartnamesi 
bedeline karsı insaat subesinden 
verilecektir. İhal~si 6. l.936 pa_ 
zartesi günü saat on birdedir. İlk 
teminatı 495 lira 85 kurustur. Ek
siltmeye girmek istiyenler 2490 
sayılı kanunun 2, 3 üncil madde
lerinde istenen belgeleri ile bir· 
likte teminat ve teklif mektup· 
larınr havi mumlanmıs zarflarını 
ihale saatinden en geç bir saat 
eveline kadar M. M. V. satın aL 
ma komisvonuna versinler. 

(3698) 1~5699 

Kiralık Daire 
Yeni:;ehirdc Selanik caddesi 

32 ı N~. da birinci ve ikinci 
katta elektrik havagazr, banyo· 
lu altı odalı iki daire kiralıktır. 
kinde oturan mal sahibi B. Mec
diye müracaat edilmesi. 1-5..,40 

Kiralık Daire 
Yenisehi rde Sclanik caccdt~i 

Özel sokakta birinci katta üç o 
da ve ikinci katta bes odalı i::i 
daire kiralıktır. İçinde o~man 
ınal sahibi B. Ali Rızaya nıfüı1 . 
caat e<'lilnı •i ı ""41 

• 

i:şAR~P ,. . 
sevenlere! Nefis ve her çcsit açık Ana· 
dolu :;arablarmr - Ucuzca - Postan<: 

.. ~ arkasıAda Kızılbey caclde:si Karde:sler pazarından alabilirsi 
l-5730 •,. niz. Ti : 1477 

~4-:.-."~.,.'"'""'1ıır.-""~""~""~""'~~-OA."ll~~~.,,;s~-~·.N. 

(Ankara defterdarlıgına ver-ZAYt 1 
mis olduğum ur. l 11,40 lira kat'i 
teminat için almıs olduğum 
3-11-1935 günlü ve 100422 numa. 
ralı makbuzu kaybettiğimden ye. 
nisini alacağımı ve eskisinin hli· 
kümsüz olduğunu ilan ederim.) 

fop1mrıe<le İ laubut Lt: 
' az.t m A mirti:!i .... atın 

Alma Komi ... yonn 

Vehbi Koç 

İngilizce Fransızca 
bilen bir Bayan iş 

arıyor 

İngilizce yüksek tahsili olan 
seri daktilografi ve istenografi bi
len İngilizceden türkçcyc, türk
qeden ıngilizceyc terciime yapa . 
bilen, aym zamanda fransrzcaya 

yakıf biı bayan iş aramaktadır. 
lstiyenler Ankara Posta kutusıı 
No. 276 ya tahriren müracatları. 
Görüşmek üzere her gün 7 den 
sonra Yr.ni Otel No. 5 e müra 
.:aatlan. 1 'i710 

110 KALEM KOOPERATit 
EMTİASI 

Tahmini uedcli 197 lira 33 ku. 
ru şolan yukarda miktarı yazılı 
kooperatif emtiası Ankarada as. 
keri fabrikalar umum müdürlügiı 

satın alma komisyonunca 7 son· 
kanun 1936 tarihinde salı günü 
:saat 14 ele pazarlıkla satılacaktır. 

Talipler : küçük Yozgat fabrika· 
mızda görebilirler. Listeleri ko
misyondan parasız verilir. Mu 
vakkat teminat olan 14 lira 80 
kuruş ve 2490 sayılı kanunun 2. 
3. üncü maddelerinde yazılı ve_ 
saikle mezkur gün ve saatte ko
mısvona mi.iracaatlrı . (3699) 

1-5700 

BİLİT 
Dikimevleri için 320 bin ill 

420 bin adet nümunesi gibi Çen~ 
gel 3 ikincikanun 936 cuma :gii
nü saat 15.30 da Tophanede satın· 
alma komisyonunda kapalı zarf
la eksiltmeye konulmuştur. Tah.. 
min bedeli 15750 liradır. İlk te
minatı 1181 lira 25 kuru~tur. 
Şartname ve nümunesi k~ 
yonda görülebilir. 1ateklilcrin 
kanuni vesikalarilc tekliflerini 
-ihale saatmdan bir saat evvel ko
misyona vcrme1eri. (335) 7838 

1-5648 

l(irahk 
Apartımaıı 

Muayenehane, yazıhane ve ı· 

kametgah olarak kullanılmaga. 
elverisli 

Adliye sarayı karşısında Bay 
Faik apartımanı birinci kat. 

1-5745 

Kiralık Ev 
Celıecille Musiki öğretınen o-. 

kulu karşısında Cebeci karaka. 
lu yanında üç oda, banyo, elek.. 
trik ve suyu olan ev kiralıktır-. 
Alt katta yüzbası B. Kadriye 
müracaat. 1-5744 

1 \nk:u-a l~cleÔİ)C Hci liği I 
lhtnfarı 

İLAN 
25 kanunu evel 1935 tarihin

den itibaren birinci ekmeğe 12 
kuruş fiat konulmuştur. (3740) 

1-5743 

[ • SiNEMALAR 
[ YENi 

BUGUN BU GECE 

G ·' 1emiş bir güzellik ve 
müecı;ir bir mevzuda olan 

İLK GECESİ 
Anna Sten - Gary cooper 

Aynca. - Para.mount Dünya 

havadisleri 

BU CUN BU GECE 

İki muazzam filim birde. 

l - Ateş yağmuru 

(Tayyare filmi) 

2 - Cinayet yolu 
PEPO - Kafkas hayatma ait bir Rus esen 


