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Pariş. 22 ( A.A.) - B. Laııal ~fecfüıte 
'·- Romo tıc l.,ondra anl<ı§mtdan Fnın• 

smıuı tcıl.-ib l'tliği şu amacın gcrçekle§me .. 
sine nıii:ıaiddirler: Sere/ ve 1Jekar içind4 
barış!,, si)zforfoi siiylemiştir. 

Her yerde 5 kuruş 

Giindelik 
ALIUAN SlLAHLANMASJNIN ORTAYA ÇIKARDI(;I DURUl\I 

l\1o~ k:ova büyük 
elçiın · z dün ği tti SOYSAL ÖDEVLER 

b Kişi olarak kendimize veya 
0.§kalarma karşı ödevlerimiz 

~lduğu gibi yurddaş olmakla da 
ulkeye \·e devlete kar~ı türlü ö
~evlerimiz vardır. Bu ikinci çe · 
tıd ödevlerin iyi anlaşıldığı ve iyi 
Yapıldığı yerlerde ulusal ve soy " 
•al Yaşayış çok ilerlemiş durumda 
olur. Devlet kurumu, yurddaşlar
dan, hele demokratik rejim için
de Yaşıyorlarsa bu ödevlerde çok 
~uygu.lu ve özİü davranmalarını 
ıster. Çünkü bu kurumun ana bağ
ları her şeyden önce yurddafla • 
rın biribirlerine karşı olan sevgi, 
e.-" .. uveu ve saygılarından doğar. 

Bir ülkeye, bir Ulusa bağlı ol
maktan ileri gelen soysal yaşayıf 
Çerçevesinden kendimizi hiç bir 
vakit dışarı atamayız.. Bu çerçe
ve İçinde bulundukça da soysal Ö· 
devler durmadan bizi kovalar .• 
h·i )'Urddaş odt!r ki, bu ödevler • 
den kaçınmaz, ve onların özünü 
"; değerini anlayarak en iyi bi • 
Çtrnde yapmağa çahşır .. Yurdda • 
tın soysal basamaklarda yeri yük
$eldikçe hakkından ziyade öderi 
göze çarpmağa başlar •• Onun için 
devlet işlerine bakanlar her vakit 
alnıaktan ziyade vermek duru • 
lrltında bulunurlar. 
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B. Eden Parise geldi, B. Suv· ç ve B. Titule sk.o da oraya gi{li

yorlar, Başkan B. T. Rüştü Aras nisanın ilk hiıftasında 
lıluslar derneği konseyini topluyor 

Cenevre, 22 (A.A.) - Bir teh-. 

liğde, uluslar derneği konseyi 

Başkanı B. Tevfik Rüştü Aras'ın 
konseyi, fransız talebini görü~ • 
ınek üzere nisanın ilk haf tası i • 
çnide fevkalade toplanmaya ça • 
ğırdığı bildiı·ilmektedir. ( Royter) 

Fran.a tarafından yapılan talebi 
telgrafla konsey başkanı dışarı İ§
ler bakanımız T. Rüştii Aras'a bil
dirmiştir. 

B. 1'evlik Rüştü Aras verdiği 

cevapta, lwn .. ey toplantıs.nın ni -
sanın ilh haftası içinde yapılması 
irin üyelere malumat verilmesini, 
lıat'i toplanma tarihini de daha 
sonra t~bliğ edeceğini bildirmiş • 
tir 

istihbaratımıza göre Uluslar 
derneği genel katibi 8. Avenol 
uluslar derneği. konseyinin toplan
tıya davet edilmesi hakkında ....... --------~---
D .. n A kar 

bayramı u 
t ra 

B. Titulesko Parıse 
gidiyor 

Bükreş, 22 (A.A.) - B. Titü -
lesko pek yakında Paris'e giderek 
fransız hükumetiyle temas ede -
cektir. Yolda Belgradda kalarak 
B. Y evtiç'i ve Brattsla va' da B. Be
nes ile görüşecektir. 8. Tit ülesko 
Paristen Brüksel ve Cenevreye ve 
oradan da ihtimal Londraya gide
cektir. 

Küçük itilaf batı devlet
lerine uyacak 

Bükre§, 22 ( A.A.) - Alman 
kararları Bükre§, Prag ve Belgrad 
arasında görüş teatisine vesile ol· 
muıtur. Biikreı resmi mahlillerİn· f 

(Sonu 2. el sayıfada) 

Moskova Büyük Elçimiz B. 
Vasıf Jatanbul ve Berlin yoluyla 
Moskovaya gitmek üzere dün şeh· 
rimizden ayrılmıştır. 

B. Vasıf İstasiyonda KamutRy 

Başkam Abdülhalik Renda ile 
bütün bakanlar, Sovyet Büyük El. 
çisi B. Karahan, Norveç elçisi B. 
Betzon ve birçok dostları tarafın· 
dan uğurlanmıştır. 

---··---
Siirtte JlCÇe k.allitı 

Siird, 22 (A.A.) - Halkevİn· 

de Siirdin bütün memurları vali· 
nin başkanlığında toplanrr!I§lar ve 
valinin teklifi · üzerine peçe taşı • 
yanların peçelerini kaldırmaları 

bakkmda karar vermişlerdir. Hal· 
kevi peçelerini kaldıran bayanları 
baylarile birlikte sinemaya davet 
etmit, sinema salonu peçesini a • 
tan bayanlarla dolmu~tur. 

Halk bu karardan çok mem • 
nun olmut ve peçe Siirtte tarihd 
karışmıştır. 

Soysal ödev deyince. bunun 
ilk dayandığı temel olarak kişile
rin kendi cıkarlarından önce top
luluk ve e~ sonunda devlet çıka
rının göz önünde tutulmasını an
lıyoruz. Soysal yaşayışın bu ana 
Yasası bütün yurddaşlarca gere· 
ği gibi anlaşılmazsa, öteki ödev. • 
lerin yapılmasından büyük hır 
fey çıkmaz .. Ancak hak ile ödev, 
alacak ile verecek biribirini doğu· 
ran, ve biribirini yaşatan şeyler 
oldltğundan devlet çıl<arını düşü: 
nen ;rurddaşın dolayısiyle ken~ı 
çıkarı için de çalışmakta oldugu 
bellidir. Yalnız bu düşünce her 
Yurddaşın kafasında kendiliğin " 
den doğmaz~. Bugünkü ve yarın" 
ki çıka1·mı iyice anlamak ve ona 
göre haı-eket etmek biraz bilgi ve 
biraz da alışkanlık işidir. 

Yalan köylerden gelen köylüler şehri ve ziraat 
enstitüsünü dolaştılar, halkevinde verilen 

müsamereyi seyrettiler 

B. Veli Saltı1on cenaze merasimi 

Bilgi kafaya alışkanlık da ka
raktere bağlıdı:. İşin bilgi yönü 
belki o kadar zor değildir. Fakat 
hu bilginin karaktere dokunaklı 
olması için türlü yollardan çalış
mak geraktir. Alışkanlık da dü • 
§ünce kadar görülen örneklerde 
rol oyuar. Soysal ödev işinde "ne
me gerek!,, diyenler ne kadar a
:ıalırsa, ondan kaçınmak yolunu 
arayanlar da o kadar az olur. Soy· 
sal ödevlerden bir çoğunun yasa 
gücü yoktur. Onların dayandığı 
~aşlıca güc, yurddaşların yapıl~n 
•ş Üzerindeki iyi veya kötü düşiın· 
celeridir. 

Soysal ödevler, soysal morala 
dayanırlar. Soysal moralin kayna
ğı İse ulusal ülkülerdir. Bu ülküler 
ne kadar yüksek, ne kadar güdü 

-

Ankara Hnlkc:vi köyciiluk kolu la • 
rafından hazrdanan programla toprak 
bayramı dün parlak bir şekilde kutlan -
mışttr. Sabah ıoaat dokuzda önde giden 
mızıkanın ve temsil aı·abalarınm arko • 
smda kadınlı erkekli ve sayısı dört yü
ze varan bir köylü yurddaşlar kalabalı
ğı Atatürk heykelinin önüne gelmiş ve 
köylülerimizin eliyle Büyük Şefin hey· 

keline bir çelenk konmuştur. 
Temsil arabaları; toprak ve çiftçili • 

~ . üzel bit er sembolü haline konul • 
gın g . •. . 

tu Arabanın dört cephesı uzerıne 
muş . " 'f . ka J ı 
büyüle harflerle yazılmı~ çı tçı r e~ · 

• topraihnda güvenli çalıştıran Ata· 
,enı ... "Ç' f • 
türk'ü gönülden say ve ıev,, ı ~çı 

k d gcn'ik getiren cumurlugu ar eş sana • 

d k ru 11Tuttui!un ;,ltın olsuııln can an o ,, <> 

----"'""'!'"!""!!~- -'~--~ 
olursa soysal moral da . ~ kadar 

~ıaro ve köklü olur. Bızım soy-
sag il · b"' .. k sal moralimizin teme erı uyu 
türk devrimi ile atılmı~~ır. On~~ 
ülküleri, yurddaşların gu~den gu
ne artan soysal ödevlerınde ç~k 
duygulu olmalarını istemektedır. 

Topluluk yaşayışı.nm . en so:ı 
kertede verimli ~labılmesı, h~p~

. . kend;mizden önce ulus ıçın 
mızın · . B d 
alışması ile gerçekieşır.. u a 

ç da bizleri tek tek yükselten 
sonun l 

. t klerimize kavuşturan yo • 
ve ıs e ~ ·ıd· 
dan başka bir şey degı ır. 

Zeki Mesud ALSAN 

• • 
Dil.kılavuzu ıçın 

UJ.us'un A}ılık Abouesı 
.. b'ld 'rdiiTi aibi Dil Araştırma 

A d 
. iki gun ı ı "- " ,_ na olu A1ansınm eve ..r- Türkçeye karşılıku.ır 

K ı .ıw"' (Osnıanlıcaıwn 
urumunun lıazır ~~~. uı.us) ta neşre'dilmeğe baş .. 

K ılavıızu) birkaç gus ı~ınde ( .. il . .. y- ı~1n kelime .. 
. 1 1 r ıtun u yuze u,n. 

lauacaktır. Gazetenuı:< e ıe ULUS) un geniş ölçiide ya• 
nin karsılığı bulunacaktır. ( A cak okuyucuları .. 

' lıkl· yapılmıştır. n K yılma!o'f it:i• Jıazn· ar Iabilnıcleıi için aylı 
el 

. • daha nıuntazam a 
mu::ın gazel (".J'llll A lık abonenin değeri Ankara ve 
abone usulü konulmaştur. ~ .. itti de kayıd yapılır. 
taşra için bir buçuk liradır. uma gun 

~'Eken bıçer, çalııan kazann·,, gibi top • 
a·ak bayramını anlatan dövizlerle ıüı • 
lenmi şti. 

Heykelin önünde köylülerin çok gÜw 

zel, kuı;ursuz ve övülmeye değer bir can
ltlrkla .söyledikleri istiklal ve cümhu • 
riyet mar~larmdan ıonra Balkat muhta
rı Bay Şem!lettioı köylülerimiz adma 
çok alk11~1anan bir söylev vererek 
her yerde köylü ve çiftçinin tarlalar· 
da sabana, çifte ve çubuğa sarılarak 
türk uluııunun gelirini hazırladığını, 
verimli topraklarımızdan bol ürün ala • 
bilmek için çok çalışmak gerektiğini 
söyledi. Yüce Kurtarıcı Atatürkün köy. 
lüden iş istediğini, eski çağlarda nere
ye gitse kovulan köylünün bugün ne• 
reye varsa sözünün dinlendiğini, hüku
metin ve Atatürkün başkanı bulunduğu 
büyük fırkaınızla onun kültür kolu o1an 
halkevinio değerini anlattı. Ve bu yol 
üze•·iode yürümeye arkadaşfarmı andiç• 
miye çağırdı. 

Bay Şemsettinden sonra Halkevi 
köycülük şubesi iş kovalama takımı Üye
sinden Bayan Nezihe halkevi adma bir 
söylev vererek: ''Yer yüzünde kara top
rağı ilkönce türk ulusunun işlediğini, 

ilk sapanı kallanan türk ulusu olduğu • 
nu, ilk hayvanı insana alıştıran türk 
ulusu olduğunu, türkün kılıcı ne kadar 
iyi kulamnayr bilirse sabanı da o kadar 
iyi kullandığını,. söyedi ve sabanlann 
verdiği bol ürün ile smır1arnnızda aa • 

(Sonu J. üncü sayıf ada) 

Ankara hukuk fakültesi prof e

sötlerinden Dışarı işleri Bakanlı • 
ğı Hukuk Müşaviri ve eski Bur • 
dur saylavı B. Veli Saltık'm cena
zesi dün kaldırılmıştır. 

Cenaze merasiminde Adliye ve 
lçeri l2ler Bakanlariyle birçok 
aaylavlar bulunmuş, Dııarı lıler 
ileri ge)enleri, Ankara hukuk fa • 
kültesi prof eaöderi ve talebeleri, 
İstanbul üniveraitesini temsilen ge
len profesörler ve talebeler, dost. 
ları ve çok kalabalık bir halk bu· 

lunmu.ş ve mızıka, jandarma, po

liı müfrezeleri iıtirak etmiıtir. 

Turk bayrağına sarılmış olan 
ö1ünün tabutu Hacıbayramdan oto

mobile konduğu yere kadar tale • 
helerinin elleri üstünde taşınmıf, 
gömüldükten sonra müteveffanın 
~ahsmı, bilgisi ve değerini ve bü -
tün kendisini tanıyanların bu ölürtl 

karşısında duydukları derin acıyı 
anlatan söylevler söylenmİ§ ve 
mezarına içeri ltler Bakanı B. 
Şükrü Kaya ile Dışarı İşler Ba • 
kanlığı, Ankara hukuk fakültesi, 
Ziraat Bankası, İstanbul üniver • 

sitesi namına çelenkler komnUf • 

tur. 
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DIŞ ARDAN GELEN SON O UYUKLAR 
Alınan silahlanma
sının ortaya çıkar· 

dığıdurum 
( Ba§ı 1. inci sayı/ada) 

We muhafaza edilen gizliliğe rağ • 
men, küçük itilaf devletlerinin tu
'tocağı yol garb devletlerinin tula
caklaTı yola uygun olacağı anla • 
rlmaktadıt. 

Franıanın uluslar derneğine 
müracaati burada pek ziyade tas
'Oib edilmi1tir. 

B. Suviç Parise hareket 
etti 

.Roma, 22 (A.A.) - Dışarı iş
ler müsteşarı B. Suviç, bugün öğ
le vakti Paris'e hareket etmiştir. 
Orada yarm öğle üzeri B. Laval ve 
Lord Eden ile yapılacak top1antı
J& iştirak edecektir. B. Suviç istas· 
yon da İngiliz ve f ransız biiyük el
$ileri ve dışan işler bakanlığı yük
•ek memur lan taraf mdan uğur -
lanmıştır. 

İtalyadaki konferans 
ve Almanya 

Paris, 22 (A.A.) - Sir Con 
Saymen'in dün Avam Kamarasın
da "Almanyamn ltalyada yapıla • 
cak konferansa iştiraki ihtimali,, 
hakkındaki beyanatı fransız mah
fillerini biraz hayrete düşürmüş
tür. Almanya ile müzakere fikri 
reddedilmemekle beraber; Al • 
pıanyanın ingiliz-franıız-italyan 
iatişare tarzındaki muhtemel mü
sakerelerine kanıtırılmaması ge • 
rekeceği mütaleası ileri sürülmek
te ve ancak ltaJyadaki mülakat • 
lan sonra ve Sir Saymenin Ber • 
linde elde edeceği aonuclara göre 

. alman murahhaslarile temasın ha· 
bra gelebileceği dütünülmektedir. 

Almanya Korno toplan .. 
tısına çağnlıruyarak 

Londra, 22 (A.A.) - Alman
J&nm Kom.o konferanama ittiraki 
ihtimali hakkında Sir Con Say • 
111en tarafından dün avam kama • 
rasında yapdan beyanat münase • 
betile, resmi mahfiller Almanya • 
nm komoya daveti ula mevzuu • 
babı olmadığmı ve fakat Berlin 
görüımeleri bir anlaşma esası bu
lunmasına imkan verdiği ve Komo 
toplantısı da bu esası tanıdığı tak
dirde Almanyanm 11:e öteki ala • 
kadarların iştirak edeceği yeni bir 
toplantı dütünülebileceğini tasrih 
ebnektedirler. Komo konferansı • 
nın Berlin konuşmalarından he • 
men sonratoplanacağı umulmak • 
tadır. 

Fransa dostluklar şebe
kesine dayanacak 

Paris, 22 (A.A.) - B. Laval 
ınecliste B. Musolininin İtalya • 
:Yugoslavya yakınlaşma sıyasası • 
na devam etmek fikrinde olduğu • 
nu, bu yakınlaşma olmadan de • 
vamh hiç bir ıeye girişilemiyece • 
Jini söyledikten sonra İcab eden 
yakınla§maları gerçekleştirmeye 
azmetmiş olduğunu, 1931 de Ber· 
line gittiğini, 1935 de Moskovaya 
gideceğini, kuvvetli ve emniyetin
den şüphesi olmayan bir Fransa 
btediğini bildirerek demiştir ki: 

Uluslar derneğinin idaresinde 
Fransa teyakkuz vazifesini sükU· 
J:ıetle yapacaktır. Barış ülküsün • 
'den vaz geçmek istemiyoruz. F ran
aa kuvvetli kalmaktadır ve ken • 
'disini hiç bir zaman salıvermiye • 
cektir. 

B. Laval, sözlerini Fransa et • 
rafında dostluklar ve ittifaklar 
ıebekesinin muhafaza edileceğini 
bildirerek bitirmiştir. 

B. Eden bu akşam Paris' e 
hareket ediyor 

Londra, 22 (A.A.) - Alman 
ia.tihbarat bürosundan: 

Lord Eden bu akşam Paris' e 
hareket edecektir. Üç devlet ko
nuşmalarının cumartesi ak§amma 
kadar süreceği sanılmaktadır. B. 
Eden, pazartesi sabahı Amsterda
ma giderek oradan Sir Con Say • 
meni getirecek olan tayyare ile 
Berlin'e hareket edecektir. 

B. Eden Prag'a da 
gidiyor 

Londra, 22 (A.A.) - B. Ede
n'in Prag'ı ziyareti duyuğu, bek
lenilmez bir duyuk değildi. Bu zi
yaret, B. Eden'in Moskova, ve 
Varşova seyahati görü,ülürken 
düşünülmüştü. Çekoslovak hüku
metiyle yapılacak bir konferans, 
Jngilterenin güven andlaşmaları 
hakkında filcir almak için göster
diği faaliyette yeni bir merhale o
lacak ve İngiltere ile küçük anlaş
ma arasındaki diplomasi münase
betinin gelişmesini gösterecektir. 

Alman ve f ransız notaları 
arasında fark varmış 

Berlin, 22 (A.A.) - Doyçe 
Algemayne Çaytung,, fransız ve 
İtalyan notalan arasında mühim 
bir fark olduğunu yazarak diyor 
ki: 

"İtalyan notası Almanyaya 
tam bir hükômrani ve hukuk mÜ· 
sa vatım tanıdığı halde fransız no· 
tası hukuk müsavatına mani ol • 
mak için güvenlik iddialarını tek
rar etmektedir. 

Avusturya dışarıişler 
bakanının sözleri 

Viyana, 22 (A.A.) - Dışarı 
itler bakanı B. Valdeneg beyanat
ta hu1unarak demittir ki: 

''- Ulusumuzun yurdseverlik 
duygularından övünç duyarız. 
Her ne zaman yurd topraklarını 
müdafaaya hazır bulunduğunu 
biliyoruz. Biz de hukuk müsava· 
tını İstiyoruz. Bu istediğimizi elde 
edeceğimize kanaatimiz vardır. 
Çünkü muahedeler gerçekten bü. 
yük bir adaletsizlik tetkil etmek • 
tedir.,, 

Leh'ler Almanyayı haklı 
mı buluyorlar? 

Varşova, 22 (A.A.) - Askeri 
mahfillerin gazetesi olan "Polska 
Zborojna,, alınan kararının orta
ya çıkardığı uluslararası durumu 
tetkik ederek diyor ki: "Batı dev
letlerinde hasıl olan reaksiyonlar 
bir karışıklık manzarası ve mü§ • 
terek bir azim yokluğunu göster· 
mektedir.,, 

''Kürjer Poranny,, gazetesi de 
§Öyle yazıyor: 

"Almanya da işsizliğin azal • 
ması bilhassa ordd ihtiyaçları için 
yapılan imala ttan ileri gelmekte • 
dir. Binaenaleyh Almanyanın ba
rış sıyaaasma dönmesi ancak o • 
nun barış sanayiine dönmesi ile 
mümkündür. Bunun için de Fran
sa, İngiltere ve Amerikanın Al • 
manyaya yalnız yeni krediler de • 
ğil fakat ayni zamanda yeni mah .. 
reçler ve müstemlikeler temin et
meleri gerekirdi. 

Amerika Almanyayı 
protesto etmiyor 

Vaşington, 22 (A.A.) - Hü. 
kômetin, Almanya • Amerika ba
rı, anlaşmasının bozulmasından 
dolayı, Almanyaya bir protesto 
hazırladığı duyuğu tekzib edil -
mektedir. 

Fransız hüklımetinin uluslar 
derneğine müracaati hakkında, 

hükfunet meselenin halli ltalli"mr 
da mötalea yürütmekten çekin -
mektedir. 

:Amerika, uluslar derneğine 
girmediği için, faaliyetini gizli tut
maktadır. 

Bahriye ve harbiye bakanlık -
ları, oldukça bedbindirler. Nev • 
york matbuatı, Fransa ile İngilte
re sıkı bir şekilde işbirliği ettikleri 
takdirde uluslar derneğininin bir 
muvaff akiyete erişmek ihtimali 
olduğunu yazmaktadır. 

İki Amerika devlet adamı 
tehlike yok diyorlar 
Nevyork, 22 (A.A.) - Vilso

nun dışarı işler bakanlığını yap • 
mış olan B. Golby Almaııyanın 
son kararında hiç bir savaş teh -
Jikesi bulunmadığmı ve eski müt
tefik devletlerin Versay muahe • 
desiyle girişmiş oldukları silah • 
sızlanma teahhütlerini yerine ge • 
tirmemiş olduklarını söylemiştir. 

Öte yandan eski Dışarı işler 
Bakanı B. Kellog da ayni müta • 
leada bulunmuştur. 

Alman gazeteleri derd 
yanıyorlar 

Berlin, 22 (A.A.) - Fransız 
protesto notasmın dayandığı se • 
beblerin yanlışlığını göstermeye 
çalışan matbuat, İtalyan notasının 
da fransız notasmdaki görüşü e • 
sas itibarile ileri sürdüğünü acı a
cı kaydetmektedir. 

"Börsen Çaytung,, gazetesi, 
fransız politikasma yaptığı şid • 
detli bir hücumda, '.Almanyanm 
Cenevrede itham altında tutulma
sı fikrini abamaktadır. 

''Germania,, gazetesi, Alman. 
yanm 36 fırkalık mevcudun nüfu
suna nisbetle asgari bir kuvvet o
larak göstermeye çalışmaktadır • 

"Algemayne Çaytung,, gazete· 
ai, Sir Saymen'in avam kamara • 
sında söylediği söylevi münase • 
betile, İngilterenin Berlini ziyaret 
meselesine karşı hareketini takdir 
etmekle beraber, İngiliz ve al • 
man görüşmeleri arasında büyük 
ve müsbet farklar olduğunu ve bu 
farkların İngiltere başbakanının 
söylevi ile tamamen aydınlatılmı§ 
olduğunu söylemekten kendini 
menedememektedir. 

Nihayet, Sir Saymen'in Al • 
manyayı da üçler konferansına iş
tirak ettirmek fikrini mütalea e • 
den "Berliner Tagehlatt,, Alman· 
yanın, Cenevredekilere benzer bir 
konferansa kendisine tam bir hu
kuk birliği tanıtmadan iştirak e • 
demiyeceğini yazmaktadır. 

* *"' 
Berlin, 22 (A.A.) - Lokal 

Anzeiger gazetesi yazıyor: ''Fran· 
sanın Berlin' e verdiği nota açıkça 
gösteriyor ki, fransız hükumeti 
Almanyayı güç bir durumda hı • 
rakmak ve onu tabii ve hakimiyet 
haklarından mahrum etmek fik -
rindedir. Bu teşebbüsler şiddetle 
reddolunmalıdır, çünkü Fransa • 
nm ileri sürdüğü sebebler kati • 
yen esassızdır. 

Kreuz Çaytung da diyor ki ı 
Garb devletlerinin müşterek bir te· 
şebbüsü mevzuubahs değildir. 
Çünkü böyle bir teşebbüs sıyasal 
durumda tehlikeli ihtilatlar doğu· 
rabilirdi. 

Taymis'in bir yazısı 
Londra, 22 (A.A.) - Taymis 

gazetesi yazıyor: B. Herbert Sa
muel, dışarı işler bakanı B. Say· 
men'in, Berlin' e bütün İngiliz ulu· 
sunun mümessili olarak gittiğini, 
her ingilizin Almanya ile karşı kar· 
şıya konuşmak gerektiği mütale
asmda bulunduğunu ve Saymenin 
seyahatinin başlıca amacı da işte 
bu olduğunu son anda hatırlattı. 

il Herbert Sa..nıel' e göre, İn
giltere bizzat kendi yolunu takih 
etmiş olsaydı son bir veya iki yd 
içinde çok daha fazla şeyler elde 
etmiş olurdu. Gerçek, bir takım 
devletlerle işleri görüşmek ve son
ra hu yolda Almanyaya teklifler 
yaparak onu bu teklifleri kabul 
veya reddetmek Jıklarındaa biri 
karşısında bulundurmak pek de 
makul bir hareket değildi. Simdi 
büyük Britanya hükumeti ö.:r~l bir 
yol takib et.nek arzusundadır. 
lngilterenin F ransaya ve bütün 
Avrupaya yapabileceği en eyi hiz
met Almanyayı müşterek gayele. 
re yaklaştırmaktır. 

B. Saymen kendisinin de söy
lediği gibi, Almanyayı ulu.sl<ı r der
neğine tekrar g~ irmeyi istiyt'r, ta 
ki Almanya hukuk müsavatını ve 
izzeti nefsini tamamile müdrik o
larak barışın tarsinine öteki dE>v • 
!etlerle beraber çalışsın. Bu, 1n -
gilterenin birdenbire Paris, Roma 
ve Brüksele arkasını döndüğünü j .. 
fade etmez. B. Saymen, Alm<-'.nya 
ilerde yapılacak müzakerelere iş • 
tirak ederse bundan memnun ola
cağını açıkça söylemİ!lİr. 

İngiliz saylavları Taymi
s' e teessüf ediyorlar 
Londra, 22 (A.A.) - Taymis 

gazetesine birçok saylavlar açık 
bir mektub yazmışlardır. Arala • 
rında Sir Ostin Çemberlen'in de 
bulunduğu saylavlar bu mektubu 
fransız hükumetinin, Almanyanın 
Versay andlaşmasını bozmasını u· 
luslar derneğine vrmeye matuf ha
reketini mahkum eden Taymis ga
zetesinin dünkü baımakalesine 
hayret ve teessüflerini bildirmek 
için yazmışlardır. Ve diyolar ki: 

"Uluslar derneğini Almanya • 
dan bahsetmemesi lüzumu, fakat, 
buna karşı Almanyanın kurumu 
tahkir edebileceği ve bütün dev • 
Jetlerin ilerideki politikalarının 
ıadece, hareketleri göz önüne al
madan, alman beyanatına dayan
ması gerektiği hakkında iddiala • 
nnız ıatırtıcrdır.,, 

Mektub şöyle bitiyor ı 
"Eğer konsey, bir anlqmanın 

en açık bir §ekilde bozulmasını ta
nıyamıyacak ve bunu takdir ede
miyecek öz bir temyiz divanı de
ğilse, kollektif sistemin manası 
nedir? Ve anlaşma nasıl tefsir 
edilebilir? .,, 

Jurnale Ditalya'nın 
bir yazısı 

Roma, 22 (A.A.) - Berline 
verilen İtalyan notası münasebe • 
tile tefsirlerde bulunan yarı resmi 
Jurnal Ditalya gazetesi diyor: 

"İtalya uzun zamandanberi 
Almanyanın Versay muahedesi • 
nin ezici hükümlerinden ileri geç
mek hakkmı tanımakta ve mua • 
hedelerin değiştirilmemesi tezini 
reddetmektedir. 

Fakat İtalya bu tadilin alaka· 
dar devletler arasında genel bir 
andlaşma ile mümkün olac&ğı 
mütaleasında bulunmuştur. Alman 
hükumetinin kararı ise bir taraflı 
bir icraattır ve kendisi tarafından 
tahakkuk ettirilmek istenilen baş
lıca metalibattan daha az nizami 
olarak gözükmektedir. Bu sahada 
İtalyan siyasası artık tatbik edile
mez. İtalyan hükfuneti, dikkatini 
en ziyade bir Avrupa iş birliğinin 
tekrar tahakkuk uiçin müsaid şart
ları canlandırmak lüzumunda tek
sif etmektedir. Bugünkü İtalyan 
notasında kayd ve işaret edilen 
bu lüzum bahsinde, İtalya birçok 
alman isteklerine müzaharet et • 
miştir. Fakat, uluslararası müna • 
ıebetlerde aranılması zaruri olan 
bu lüzum sebebile, emrivakiler u
sulünü tanımaz, 

DAC.INIK DUYU.Ki.AR 

İtalya askerlik müdde
tini kısaltıyor 

Roma, 22 (A.A.) - Harbiye 
bakanı, Mecliste hükUm.etin 18 a1, 
olan askerlik müddetini azaltına• 
ya karar vermiş olduğunu söy • 
lemiştir. 

Kanun geri kaldı 
Roma, 22 (A.A.) - Harbiye 

bakam mecliste beyanatta bulu • 
nar ak demiştir ki: "- Askerlik 
müddetinin indirilmesi hakkm • 
daki yasanın tatbikine Avrupanın 
bugünkü durumu manidir. Geçen• 
lerde silah altına alınmış olan 
kuvvetlerin de terhisine gene ayni 
sebehten dolayı imkan yoktur. 
hatta yeniden bazı sınıfların daha 
silah altına çağırılması mhuteınel· 
dir. 

Napoli'de hava saldırma· 
ları tecrübeleri 

Napoli, 22 (A.A.) - Hava 
saldırmalarına karşı koruma tec• 
rübeleri yapılmıştır. Bütün şehir 
ve liman karanlıkJar içinde kal • 
mıştır. Halk, büyük bir disiplin 
göstermiştir. 

Yunanistanda seçim 
Atina, 22 (A.A.) - Yeni kabi• 

ne bugün ilk toplantısmda ıeçi • 
min mayıs sonunda yapılmasına 
karar vermiştir. Ayni zamanda hü
kô.ınetin istisnai tedbirleri hak • 
kında plebisite müracaat edile ,. 
cektir. Kaldmlacak olan ayanın 
yerine meslek korporasyonlarını 
temsil eden bir meclis konulacak• 

·ın. 

Yunanistan'm asker 
lcuvveti 

Atina, 22 (A.A.) - Müstn • 
kil Estia gazetesi Sen Brisin P\itl 
Jurnal gazetesinde çıkan ve son 
hadiselerin Yunanistanın askeri 
zif ını gösterdiğine dair olan ya • 
21sı hakkında diyor ki: 

"Makalenin yazarı buhran za• 
manmda Yunanistanda olsaydı. 
bilakis az bir zaman içinde nis .. 
beten kuvvetli, ıınırsız bir şevk 
sahibi ve bütün fedakarlıklara 
hazır bir ordunun teşekkül etmif 
olduğunu görecekti. Bu ordu Yu• 
nanistanm ikiye ayrılınıt olduğl.1 
bir sll"ada teıekkül etmiştir. Bu se• 
ri seferberlik, birleşmiş ve fevk ve 
manevi kuvveti ulusal tehlikeyle 
kuvvetlenmit bir Yunanistanda 
genel seferberliğin ne olabileceği 
hakkında herhangi yabancı bir 
müşahide açık bir fikir vermeya 
kafidir. Bu mü§ahede Yunanista• 
nın iç kuvvetini gösterir ki, bu 
kuvvet, askeri sahada tehlike meY 
cud olduğu bir anda, Yunanistanı 
her türlü takdire ve bütün uluslar
arası amiller tarafından dikkate 3f 

lmmaya değer bir askeri devlet 
haline getirebilir.,, 

. Belçika kabinesi 
Brüksel, 22 (A.A.) - Kıralı 

ulıual banka müdürü B. Frank' • 
dan yeni kabinenin teşkilini iste • 
miıse de, B. Frank reddetmiştir. 

Fransız meclisi Roma 

anlaşmasını tasdik etti 
Paris, 22 (A.A.) - Meclis 7.1 

tarihli fransız-italyan anlaşmala j 
rını 9 reye karşı 555 reyle kabu 
etmittir. Sosyalist muhalefetin 
lehte rey verdiği dikkate şayan 
aörülmektedir. 
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Halkevleri ve tiyatro 
Halkevleri kurulalıdanberi memlek . 

etın her Yanında canh bir tiyatro ha. 
tras1 es • mege baş/adı. Sık sık .muhabir 
ltıektub/ar b. . .. . ı ıze yurdun bır koşesınde 
dl aha haJkev. 1 . . .. . d ı gene erımn sahne uzerın-
1 ek; Yen· b' · · · r. ı ır başarım/arı haberını getı-

'Yor. Tiyatronun bir memleketin kültür 

~eviyesi üzerinde oynadığı büyük rolü 

~akdir edenler, hiç şüphesizdir ki bu 
aberleri sevinç ve övüncle karsıla. 

ı11raktadırlar ~ ' 

ce ?nutmıyalım ki daha birkaç yıl ön
lr sıne kadar, bir şantozun hasır is-

emJeJi hı· k h k'" · d ··b k r a ve osesın e go e at. 
lllasın . · 1 tıyatro sanan vilayet merkezle· 
~i . 
. rrıız vardı. Şimdi yurdun her köşe· 

sınd k e alaları aydınlık geneler, tiyat. 
tonun anlamını halka tanıtmak ve ger-
çek sahne sanatını memlekete sevdir· 

lllek için ellerinden geldiği kadar ça. 

lışıyor/ar. Bu mütevazı ve iddiasız ça

lışma/arı, yarın her şehir ve her kasa

bamızın kazanacağı belediye tiyatrola. 
l'ı .. 

ıçın atılmış ilk temel taşlaudrr. O-
nu0 · · ıçındir ki bu çalışmalar herkes ta-

rafından teşvik ve kolaylık görmeli, 
Sahne h . . k J .. areketlerının hal ev erının 
koynunda daha canlı ve daha verimli 
0 1mas · · 
1 

1 ıçın yardım edecek vaziyette o. 
an herkes canla başla çalışmalıdrr. Bu 

llıem/eket vazifesini başarmakta halkev. 
leriuf .. b. b. 1 'J .. k k ·• ır ır erı e musaba aya ve ı·e a-
bete · · d gırışmeleri icab eder. Ayda ytl a 
\le . 

rılmiş bir temsille hiç bir ev bıı sa. 
hada kendine düşen vazifeyi tamamla
mış sayamaz. lmkanları son haddine 

kacİar kullanmak ve hatta imkansızlık-
ları y . aratmak lazımdır. Devrım gene. 
leri k . . . • ' endılerıne meydan ve ımkan ve-
rilirse h · · 1 ıç zannetmem ki herha.ngı a an-
~a olursa olsun eyi ve doğru olan bir 
1
§ için emeklerini esirgesin/er. 

Maddi hiç bir güçlük gözümüzü 
YıJdırmamalıdır. Yapılacak iş o kadar 
~Oktur ki, hiç birimiz, yaptığımızın lii-

tumıından fazla ve hatta kati oldu

~ile övünemeyiz. Daima hamleli ve da

ırrıa ileri olmak devrimci türk gencliği. 
n· 
ın tek vasfıdır. 

Sahne, salon, dekor, makyaj ve 

~Unlar için Jaum gelen para yoksullu

l:ıı mazeret değildir. Bir araya topla-

nan be~ ateşli gene devrimci bir yürek 

Çarpıntısı, en harekehiz kasabada bile 
bir r· ıyatro hareketi yaratmıya yeter. 

Yasar Nabi NAYIR 

An';{ara kayakçılığı için 
h1r tetlcik 

li Ö(:-rendiğimize göre, Cümhuriyet 
. alk Partisi Genel idare heyeti üyele -

t'tnden Tckirdağı saylavı Bay Rahmi 
A.n..,k, Tü c' ve 1 c'man Cewiyetleri 1 tti • 

ıfakı Barkanı Erzurum saybvı Bay Aziz 
tf• 1 k i.ıyelerinden Eay N. Baydar, An. 
kaı·a Güc:i k·ılüb!i Baokanı Bay Fikret 

".e Da ~cılılt Kavakçılrl; fed~ı-asyonu ka
tıbi Bay llyas dün sabah Elmadağına 
gider k bu jaz içinde yaı>ılması karar • 
la~tı . l 1 y y · • ı ınış o an Kayc-kçdık sıgınagının 

~eri ile Ankara - Elmadağı yolunun ' 
~~~el r 1.:!ıı ,.., '7'.!C.,ğini tosb' '!~miş!erdir. 

u:ı, Elmada<Yını;ı te":>esin _ ve tepeye 
~ ' " I aı<t l yerl~rjn:Je yanın metreye yakın 
_tar vardı. Ou kış ol:foğu kadar kır ya • 
Can · Ha1·~a. An'~arad3 mart sonuna ka
dar k:ı}lak s o hrı yapılabileceği tah -
trıin edılm~ktedir. 

• 
1 ç D 
Dün Ankara' da toprak 

bayramr kutlandr 
(Ba-F 1 iııci sayrfada) 

kerlerimiz yurdumuzu koruyacak, dev
letin hazinesi dolacak, türk ulusun zen• 
gin ve şen olacaktır.,, dedi. Bayan Ne • 
ziheden sonra gene balkevi adına köy
cülük şubesi propaganda kolu üyesin • 
den Bayan Kudret bir söylev verdi. 21 
martın ekim hayatmd:ıki değerini bugÜ· 
nün bütün bir çalışma yılmm başı oldu
ğunu anlattıktan sonra dedi ki: 

- Bugün asrrlardanberi yÜzÜne ba
kılmaml1.ya başlanan toprağa değerinin 
verildiği gündür. 

Türk ekincisi! Sıyasal başına buy • 

rukluğumuzu nasıl senin süngün ka • 
zandıysa,· ökonomik savaşta da elindeki 
pulluğun pas tutmıyan demiri palrdır. 

Türk ekincisi!... 

Onun içindir ki senin ülkün; her yıl 
bir öncekinden daha çok ekmek ve dik
mek olsun. Her birinizin toprağa ata • 
cağınız bir fazla tane düşün ki ulusun 

kasasına altınlar indirecektir. 

Yüzüne asil tunç rengini veren gü
neşe kavuştuğun bugünü hep birlikte 
kutlar, sana bitmez tükenmez güç dile· 

riz. 
Bunda nsonra gene mızıka önde ol

duğu halde Yüksek Ziraat Enstitülerine 
gidildi. Enslitü rektörü Profesör Falke 
Enstitü okurları ve yÜzleri aşan bir ka • 
labahk köylülerimizi candan alkışlarla 
dış kapıdan karşıladılar. Ziraat Bakanı 
Bay Muhlis Erkmen ens~:tü geı:ilmeye 
başlamadan önce köylüler1-..iz~ şunları 
söyledi: Hoş geldiniz, uğurlar getirdi -
niz. Sizler için yapılmış olan; çiftçiliği 
ilerletmek, yükseltmek, verimlerini ar
tıı·mak, tarım bilgisini yaratmak, yap -
mak, köye ve köylüye indirmek, ayağı • 
nıza getirmek için kurulmuş olan öz 
yurdunuzda sizi sevgi, saygı ve kıvanc
fıa selamlarım. Burası sizin yurdunuz, 
buczğınızdır. Dilediğiniz zaman gelir ve 

gezersiniz. Bunu sizden, hepinizden di· 
lerim. Arkadaşlar, bayramınız, hayra • 
mımız kutlu olsun ... ,, 

Bay Muhlis Erkmenden sonra halke· 
vi köycülük şubesi kültür takımı Üye -
sinden Bay Mehmet bugjinkü toprak 
bayramının değerini iyice kavramak 
için evelki çağlarda köy ve köylünün 
durumunu hatırlamanın gerek olduğu • 
nu söyledi ve halka doğru dönüş tarihi
ni kısaca anlattı. Köylülerimiz. 40 • 50 
kişilik gruplar halinde ve enstitü pro • 
fesörlerinin, okurlarının öncülüğüy~e 
yapmın her tarafını g~zdile~. ~t 12 
ye doğru gene mızıka ıle mudafaaı bu -
kuk Anafartalar, Çocuk Sarayı ve Sa
ma~pazarı yoliyle Halkevine gelindi ve 
oradan gene gruplar halinde yemeğe 
gidildi. 

Öğleden sonra saat 15 de halkevin • 

deki toplantıyı istiklal ve Cüm • 
Ka-huriyet marşlarından sonra 

zr'll Nami Duru bir söylevle açtı. 
Ve toprak bayı·amından ötürü yazdığı 
bir &İi,.i okudu. Bay Kazan Namidetı son
ra halkevi köycülük şubesi başkaılJ ye 
ni vıim toprak üzerindeki çalı~ma11nın 
ilk. gününün değerini Jıatırlattı, ve ~öy 
cü!ük şubesinin bu yJ yaptığı ışlerı in· 

saca anlatal'ak dedi ki: 
_ Köylü Kardeşler, An~r~ ~a1_1_< • 

evi köylülerimizle daha genış bırl olçu~e 
ilişiklenebilmek için köycüler ko un~ ış 
kovalama, propaganda, bayındırlık, ı~e
ce, kültür, sağlık ve soysal yardım,. ...ı..ım 

· Vünkii toprak bayr 

ULUS 

u y u K R 
Ordu' da zehirli gazlar 

konferansI 
Ordu, 22 ( A.A.) - Halkevimit ın 

anıklaJığı zehirli ga2:lar lı:onferans seri
sinin birincisi bugün verilmiştir. Halk.1 
gaz örnekleri maskelerde lnıllanılan 

malzemeler gösterilmiştir: 

Ka~anan numaraıaı 

SAYll-~3 

Çi tçiye öğüdler 
Acıkara yıiksek zira.at en:;tıtüsil 

çok faydalı ı.·e degerli bir işe girişmi:;· 
tfr. "Çıftçiye öğiidler,. genel başlığı al. 

trnda muhtelit ekim alanlarrnda köy

lülerimize fenni ve modern bilgileri 
vermek i~·in bir seri kitablar neşrine 

başlaııw;tır. Bu kıtab/ar doğrudan doğ

ruya köylüler tarafından okunup anl.a

şılma-;a bile zfraac memurları, köy bo.. 

caları, nahiye müdürleri ve sair köyle 
1 tema1>1 .olan munevverler için faydalı· 

olmak üzere yedi takıma ayırmıştır. 

Her takım ü:;lüne yüklenen yükümü yedi 
günde bir köylere gitmek suretile yap
mış ve yapmakta bulunmuştur. Bugüne 
değin kültür takımınca 15 köye Halke
vinin köylüler için bastırdığı bitikler 
dağıtılmıştır. Köy içme suları alarak 
tahlil ettirilmiş ve sağlık takımı 600 e 
yakın ağnklı köylüye bakarak ilaçlarını 
cabadan verm:ştir. Kutludüğün köyün • 
deki okulada okuyan fakir çocukların bi
tiklerile defterleri kalemleri kiiğıtları 

alınıp kendilerine verilmiştir. 
Cocuk Esirgeme Kurumu ile Ulu - dır ı.·e onlar vasrtasile doğrudan doğ-

Şimdiye kadar iş kova.lama takı -
mınca 30 köylünün işi kovalanmış ve iş
sizleri işe yerle,tirilmiştir. 

sa! İktısat ve Tasarruf Cemiyetinin ruya kdylülere de yayılabilirler. 

Ekim takımı, Dikmen, Keçiörende 
köylülere bağcılık ve bahçevanlık kursu 

açmış ve üç yedi gün süren bu kursta 
köylüleı-e öğrenceler vermiştir. Bayın-

dırlık takımı köylerin haritasını yap -
mıştır. Bu ayın sonuna doğru Örnek kö
yümüz olan Balkatın iç ve dış yolhrını 

yapbrmağa başlıyacaktır. imece takımı 
köylerde köylüye toplu enekle toplu 
emekten elde edilecek asıklan anlatmak-

ta ve köylüyü tutumluluk, imececiliğe 
ahştrrmaktadır. Örnek köyünde bir yar
dım sandığı kurmak üzeredir. Propa 

ganda takımımız köylerde kültür, çalış-
1!11' hal•kındaki propagandalarına dölen
mektedir. Bu takım yakında köylüye 

projektörle köylülere yapılan ve yapıl -
ması gerek olan işleri gösterecektir. 

Halkevinde verilen temsillere yakın 
köylerden köylü arkadaşlar çağırılmak
ta ve böylece kentli ile köylü kaynaştı· 
rılmaktadır. Bu yaz kültür ve propa -
gand(l takımlarımn üyelerini kövl•~re 
daiıtarak köylüyü okutup yazdırac.ıl< -

laı·dır. ,, 

Bay Kemal Halkevi çatısı altında 
toplanan gençliğin köylü için durma -

dan çalışmayı kendisine yapılması ge • 
rek bir ödev saydığını hatırlattı ve 

"Arkadaşlar! bayramınız kutlu, yarını • 

mz mutlu olsun,, diyerek si'ivle\·İni bi • 

tirdi. 
Bundan sonra ulusal saz, ulusal tür· 

kü, ulusal oyun, bir perdelik latiklal pi
yesi ve Hasbahce piyesi oynandı. Köy -
lüye fidan dağıtıldıktan sonra bu güzel 
ve köylümüzün yeni çalışına yılını iyi 
ve dolgun bir programla açan güne son 

verildi. 
Bayrama iştirak eden köylülerimize 

Cümhuriyet HalkFırkasının köylü için 
çıkardığı (Yurd) gazetesinin son altı 
nüshası birer paket halinde bir \abra 
~,mak üzere dağıtılmıtbr• 

müşterek yaptıkları piyangoda beş lira 
kazanan numaralar: 

148, 188, 315, 781, 824, 1158, 58h 

641, 2031, 550, 583, 958, 3209, 795, 

4050, 094, 584, 829, 046, 214, 535, 6-69, 
771, 860, 6077, 304, 421, 7012, 114, 

279, 7329, 361, 7569, 8258, 10126, 510, 

816, 11373, 449, 14357, 427, 501, 658, 

822, 15323, 836, 844, 16580, 667, 737, 
795, 819, 900, 17094, 17586, 743, 18264 
400, 795,19124, 166, 193, 19475, 687, 
742, 840, 20281, 398, 21142, 329, 22104 
243, 23308, 331, 361, 549, 670, 24057, 

24058, 282, 361, 767, 996, 308, 25002, 
146, 599, 730, 998, 26234, 613, 957, 
27366, 373, 28314, 628, 650, 28843, 
998, 29264, 147, 770, 959, 30346, 388, 
31127, 261, 32251, 525, 33063, 34447, 
686, 35105, 109, 36080, 893, 37343, 631 

790, 38066, 39017, 217, 9 53, 40163, 
737, 819, 845, 41465, 42119, 149, 181, 
635, 778, 43163, 473, 902, 44106, 455, 

533, 931, 950, 45000, 564, 46363, 514, 
692 926, 970, 47353, 706, 848, 48011, 
087, 445, 49392, 399, 915, 50141, 191, 
441. 525, 845, 52180, 53396, 618, 54064, 

369, 453, 747, 55326, 553, 557, 575, 
875, 986, 56141, 635, 783, 799, 57184, 

395, 474, 58393, 59073, 252, 377, 
60172, 291, 487, 60680, 746, 866, 966, 
61032, 63095, 64096, 311, 820, 65371, 

435, 841, 944, 66179, 338, 67038, 249, 

495, 68057, 488, 836, 69143, 461, 7010\), 

71660, 72410, 745, 912, 73256, 875, 
74099, 74054, 099, 31~ 494. 1~119. gzı, 

975, 77192, 207, 757, 873, 78356, 563, 
79787, 865, 866, 80155, 358, 550, 5.57, 
81146, 294, 469, 470, 479, 526, ı71, 7132 
812, 873, 935, 974, 82930, 83077, 

BUGECE NÖBETÇi ECZAEVl 

Samanpazarında 

MERKEZ 
J ECZAEVlDlR. ,, ________ . 

Toprak bayramı kutlanmaıında bulunan koylü kadınlarımız 

ku~lanmascndan iki goc-unbJ 

Şarab kuruhnası 

Bu serİllin ilk sayısr "şarab kurul
ması,, hakkındadır. Birinci derecede 

bir üzüm ve bağ memleketi olan Türki. 

yede itiraf etmeliyiz ki şarabcılık lıe. 

nüz çok geridir. Cümhuriyet devrinin 

sayılı yıllarında bu yolda elde edilmiş 

olan büyük ilerlemelere rağmen şarab

cılık :;ahasrnda henüz daha yapılacak 

çok iş vardır. Her şeyden önce eksık 

olan fenni bilgilerdir. En eyi üzümler 

bile bilgisiz bir şarab yapıcının elinde 

en adi kalite ş:ırab verebilir. Onun içın 

şarabcılarımızın bilgi seviyelerini yük

seltecek böyle bir eserin ortaya kon. 

mu§ ofaıasını sevincle karşılarız. 

Ziraat enstitüsüniin zirai teknolo

gia enstitüsü müdürü Dr. Otto Gern

g ross tarafından yazılan bu eserin ön

sözünde deniliyor ki: "Anadolu; bag. 
cılcğrn ilk yayıldığı memlekettir. Ana

dolu ve Trakya uzümlerinde olçüle

nıez bir zenginlik vardır. Şarabcılık, 

uzümleri kıymetlendirmek için en bu
yük çaredir. Şairler her devirde .şara. 
bı bütün içkilerin başında tutmuşlar

dır. Türk milleti de bu nimetten isti

fade etmelidir.,. 

Bundan sonra ~aıabcıh~ın 1;ene/ 

kaıdeleri, üzümlerin toplanması, alet

ler ve odaların temizlenmesi, üzümıe. 

rin ezilmesi, cibrelerin muamelesi, .şı· 

raıun kukiirdlenmesi, kükreme odu!:iı, 

ıonradan şarab eklerımesi, şarabrn 

onarılması, şarabrn kükürdlennıesi, dın· 

lendirme mahzeni, derecesi ve hassala

rı, fırı, küp ve beton tenekelerin re. 

nıizlennıesİ, uzun zaman boş kal11ıış 

kabların muamelesi, kırmızı prab ku

rulma:sı, yüksek ziraat enstitüsüne da

nrşmak bahisleri gelmektedir. Kitabın 

sonuna ~erilen izahatı daha eyi anlata-

cak re:simler konulmuştur. Kitab, Jıer. 

kesin :rnllyabileceği gibi açık bir dille 

yaulmısor. 

Tiirki}·c huO-tlanum takdiri 
t".ı • 

'c UHta) (-:IJ('..;İ 

4'Çiftçıye i.Jgi.ıdler,, ::.eıı:.rnw ikımi 

sayısı "Türkiye buğdayınrn ıal:dııı ~e 

muayeııesı,,. Nıifu.,unı.;n eJ.serıyetı ko;· 

lü olan ve koylunün ekseriyeti bu~aay 

eken Tıirkiyedc bu0 daycılı,,ın lemi 
bir .surette anla:;ılması ı:c catbik t :lıl

mesirıın ııe kadar mıihım oldugu ıı zıı ıı 

boylu izalıata j,'ıtiyac goscermeL. On.ı n 

ı~indir kı bu l'.\Cl' lıiç .şııplıe.\ız birırıcı

sınden çok dalı.;ı geni.~ bir ihtıyacı kar. 
:ıl/unıakraılır. Kitabrn ön:sözüııü ayı en 
burny<J alıyoruz: 

'' Anadolu e~kı uımanlarda Roma'· 

nrn •·hububat ;.ımbarı ,, ısmini kazan· 

mıştt. Memlekeıce taşıp dökülen malı. 

su/, o ,1.anıan dünyanın en zeııgin ülke

sıne akıyor ve o vakitler bı/İnen diın-

yarırn büyük bir kııw1111a asırla. ~a 

hükmetmiş memleketin ordularına >N 

halkına kuvvet veriyordu. Bugün ge.·c 

güneş upkı eskisi gibi Anadolu seı.ı~ 

larınd3 parlıyor ve aJrt altın ba§akları 

kemale getiriyor. 

Kezu bugün de A 11adolu ve Trakya 

kendishden en eyi ekmek yapılan bıı 

asil hububat cins ve ı.evilerince zengin 

tanrnmış bir buğday nıem1t>.1<etidir. 

Tılrkıye bugdayının çok kıymetli 

srnai ha.\~aları ameli olarak isbat edil. 

miştir. Son zc:mıarılarda Zrraat Eakaıı

lrgı ziraat bankasile beraber hu cih n 

iktrs::ıdı buhr::ını esnasımla rürk köylıi

sünü, çalışmasrnı memlekete dalıa fay
cla!r kılmak ve muhafaza etmelc j,•ın 

tcrf/Jirler alılr1ar. Bıığday fiatrnııı tliış. 
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memesi için satın alıaıyor, hububatı 

toplamak, temizlemek ve muvafık su
Tette muhafaza etmek için silolar ya

pılıyor ve memlekete J:'r ıetirea ı"hra
oat için muntazaman tedbirler alınıyor. 

Bu maksad içill elde bir~ok buğday 

elı.isperlerinin bulunma" lazımdır. On. 
Jar tanenin &ına1 kıymetini çabucak ve 
doğru olarak takdir edebilecek, amba

ra yerleştir~nin muvahk olup olma
dığrnı kontrol «lebile~k venihayet ba

aı .ahvalde basit, fakat kati laboratuvar 
yesaiti ile ilmi ve kati bir karar vere. 
'bilecek bir vaziyette olmalıdır. 

Y. Z. E. ziraat saoatlau enstitüsü, 
Ziraat Vekaleti ve ziraat mektebleri 
mezunları cemiyetinin arzusile bir mik
dar ziraat mektebi mezunu gene/eri kı
ıa, ameli ve nazari kurslarla bu çok 

mühim ''e mesuliyetli işe hazırladı. Bu 
iitabrn başlangıcında gene ekisperlece 
bir batulatma defteri ve daimi bir yol 
ı&terici olacağı düşüDülmÜ§f Ü. 

Halbuki ıeıek kursların devam et• 
tiğı esnada ve ıerekse SJODradan Anka. 
ra civarı buğdaylsrile diğer buğday 

aümuneleri IJzerinde yapılan araştır

malar herkes tarafından bilinmesi la

aım gelen neticeler verdi. Bu meyanda 
).Jasik güzelliğe malik türk buğdayının 

ıanayide kıymet takdirinde en mühim 
bir hassa olan hacim ağırlığı vasatisi. 
ain Avrupa pazarlarında standardize 
olmuş en eyi buğday sınıflarnın hacim 
ağrrlığı kadar olduğu görülmüştür. 

Aynr müsaid hassa Almarrya ve 
Amerika birleşik cümhuriyetlerinin 
standardizasyon kaidelerinde esaslı bir 
rol oynıyan su .mikdarıoda da görül
müştür. 

Keza Türkiye buğay unlarının pi§
me kabiliyeti üzerinde yapılan tecrü. 

beler çok güzel tıetıceler vermişlerdir. 
Bilhassa Ziraat Vekaletinin ıe.şebbüsü 
ile Türkiyede buğday iktısadiyatının 

ehemmiyeti çok hula inki§af ~ecek 

bir kabiliyet gösterdiğinden ve aynı .za
manda buğday bir~ok mühim gıda mad
delcrının ham ımaddesini teşkil ettiğin
den bu kitabın bütün tUrk milletinin 
ıılifadesini mucib olması için bDyük 

bir halk kut/esine arzetmeği münasib 
buluyoruz.,, 

Kıtabın muhteviyatı dört kısma ay
nlmşıtır: 

l) Birinci kısımda buğday taneleri
nin terkibJeri hakkında genel malO. 

mat. Burada bilhassa TUrk:iyenin buğ

day zıraati yapan muhtelif yerlerinden 
alınan pc:k çok nevi buğdaylar üzerine 

yapılmış tahlil ve muayenelerin vasati 
neticelcrile Türkiyenin buğday cinsle

rinın sınai hassaları hakkında esaslı ma. 

lfunatı vardır. Bundan ıonra buğdayın 

degırmenJer<k Uğütülmcsi ve ekmek el· 

de edilmesi tarzlarından bahsedilmek
tedir. 

Bütün bunların heyeti mecmuasın. 

dan görüyoruz ki "gıdamızın en mil

him kısmını teşkil eden bu maddeleri 
tabiatın bize bahşettiği büyük ıntuf

Jaroon istifade ederek karışık ve gilç 

bir takım teknik çalışmalara mecburi. 

yet hasıl olmadan kolaylıkla kendi ken

dine elde cdebiliyoruz .. ,t 

II. inci kısım da buğdayların eks

pertize edilmesinde fevkal!dc mühim 

olan buğdayların takdir ve tetkik (mu. 

ayene) hususiyetlerine ayrılmıftır. 

III. üncü kısmı buğdayların muha

faza ve silo ve ambarlarda zuhur eden 
haşaratla mücadele usullerini öğret

mektedir. Burada her yerde olduğu gi
bi maatteessüf Türkiyede de zuhur e· 

den buğday biti Calandra Glanira de
nilen ve meseli bugün dahi Almanya. 

da yılda 50 milyon türk lirasına yakın 

zararlara sebeb olan haşereden bahse. 

dilmektcdir. 

vı. üncü kısımda buğdayların stan

dardize edilmesi ve bilhassa Türkiye 

buğdaylarının ıtandardize edilmiş di

ğer memleketlere nazaran vaziyetinden 
bahseill'!lektcdir. 

M uellif ciddi tetkiklerle tesbit 
cdilmi rakamlara dayannrak diğer 

memleketler mahsu!Jerile mukayesesin. 

de Türkiye buğdaylarının evsafça üs
h nli' '"nden bahsederek kitaba şu su
retle ._ , et verme tcdir: 

B tıin bunlardan çıkacak netice 

fU • r: Çok kıymetli sınai h:ıssalara 

m b· ~ :1y cinslerinin yeti~ebilme i 
i ' 'ı ve Tra 1cyanrn tabii §art. 

23 MART 1936 CUMARTESi -
Yabancı d

- ·- ·-.· ""'ı I lngilterede beyaz 
gazeteler e okuduklarımız kitab aleyhinde 

~~--- ...._.__.__.__......-.--.-.--.....--- ..---...-------.--......... --..~-..----....... ________ ..;;;;;;;;; ____ ~~ bulunaıılat 

Almaııyada asl{erlik: nıiikellefi)cti Fraıısada ask.eriil{ 
ye f ransız gazeteleri nıüddeti 

Fransız gazete !eri Alman yanın, as

.kerliğin mecburi yapıldığı hakkındaki 

.kanunu neşretmesini büyük bir sinir • 
lilikle karşılamışlardır. 

Lö Tan gazetesi bu işe ayırdığı 18 

mart tarihli başyazısında, verilen ka

rarın mahiyetini ,Almanyanın böylece 

.. arkasında saklanarak silahlandığı per· 

deyi yırtıp 1914 de olduğu gibi başın

da miğfer ve ayağında çizme ile, ser 

güzeşte hazır bir halde görünmeğe ka

rar verdiğini0 yazdıktan sonra diyor
ki: 

"Bütün dünya karşısında Versay 

andlamşasının V inci. kısmını bilerek 

~ istiyere-k yırtmak suretiyle Alman

ya oyununu açığa vurmakta ve ulus
lararası efkarı umwniyeyi kendisi te· 

la§ ve endişeye düşürmektedir. Olan 
biten §eylerin hakiki yüzü hakkında 

aldanacak; Alman yanın genel silah • 

lanmanın sonuçsU2 kalmasından do • 

ğan bütün mesu1iyeti yalnız başına 

yüklenmediğine samimi olarak inana • 

cak bir tek ık:iınse yoktur. Hatta pro • 
paganda bakanı B. Göbbels'in "Alman

ya öteki devletlerin, silahlarını azalta

cak yerde bilakis artırdıklarını gör • 

meklc büyük bir sukutu hayale uğra 

mıştıru yolundaki cüretkarca sözleri 

bile işin içyüzünü bilenlerden hiç biri

ni aldatamaz. Alman ulusuna hitaben 

neşredilen beyannamede, askerlik hiz

metinin mecburi kılınmasını samimi ve 

doğru bir şekilde haklı gösterecek tek 
bir kelime1 tek bir delil yoktur. Haki. 

kat gudur: Almanya sırf yeniden si -
lahlanma sahasında tamamen seıbest 

kalmak için, silahlanma gayretlerini a
zaltarak kontrolu kendisine kabul et· 
tlrecek olan "u:usal kuvvetlerin umu
mi tahdidi,, i§ini düşüriip Uluslar Der

neğini gürültü ile terkettiği gün geniş 

ölçiıde silahlanmağa karar vermişti. 

Bu oyunu Sar'ın kendisine dünüşü res

miyet kesbedinceye kadar - becerik -

ıiz bir &urette - gizlemeğe çalıştı. 

Fürerin aöylediği barışçı sözlerin, bu 

bakımdan ortalığı oyalamak ve Ver • 

.ay andlaşmasının V inli kısmını ta • 

nımamak için vakit kazanmaktan başka 

bir gaye giıtmediği anlaşılmaktadır. 

Almanyanın askerlik hizmetini mec

buri yapışının, lngilterenin ulusal ko

rumunu kuvvetlendirmesine ve Fran • 

ııanın iki yıllık hizmete avdet etmesi

ne - ki bu avdet bize ancak normal 

mevcudlarımızı muhafaza imkanını ver

mektedir - bir cevab teşkil ettiğini 

lyma etmek istiycnler olursa bunlar 

bicfüelerin hakiki şeklini tarafgirane 
bir ıurette tahrif ediyorlar demektir. 
Bu yolda kati bir delil gösterebiliriz.,, 

Gazete bunu söyledikten sonra Ce

nevre bildirmenindcn alıp 4 sonteşrin 
tarihli sayısında neşrettiğit Almanya
run San aldrktan sonra Versay andla§-' 
masının V inci kısmiyle bağlı olmadı
ğını ilan edeceği ~olundaki haberden 

bahsederek bunun da Almanyanın da

ha birincitcşrin sonunda askerliği mec

buri kılma kar~rını verdiğini isbat et• 
tiğini, Almanyanın son aylarda aldığı 

tavırların ise bu kararın hazırlaıunası 

için vakit kazanmak üzere yapıldığım 
söylüyor. 

Berlin hükumetinin, Sir Con Say • 

menin Berline yapacağı yolculuğun ta-

ları yani iklim ''e toprak şartları çok 

elverişlidir. Islah istasyonlarrnrn vazi
fesi ve köylüye öğretilecek şeyler şun
Jar olmalıdır: Topraktan kabil olduğu 

kadar fazla mahsul almabilmesi, elde 
ıdilen mahsulün .kabil olduğu kadar 
yekn:ısak olması ve içinde hiç bir ec. 
nebi madde bulunmadan pazara kndar 

gelebilmesi. 
o'" zaman Türkiyeyi buğday istih· 

sal eden ve buğday ihrac eden memle
ketlerin en başrna götürecek bütün 

yollar açılmış olur. 
Bu iki değerli eseri ziraat kitabha. 

nesine kazandırdığı için hem müellifi

ni ve hem de ziraat enstitüsünü tebrik 

etmeği bir vazife biliriz. 

rihini 24 mart olarak tesbit ettği za -

man her şeyin hazırlanmış ve kararlaş
tırılmış olduğunu soyliyen Lö Tan, bu 

kararın nasıl karşılanacağını ve ne gi

bi tesirler doğuracağını sorarak yazı

sını bitirmektedir. 
Öteki gazeteler de bu tedbirin ön

ceden hazırlanmış olduğunu, farnsız 

efkarı umumiyeı;inin bu karardan dola

yı ne telaşa. ne de hayrete düştüğünü 
yazmakta, almanların bu hareketinin, 

alman idare adamlarının zorbalığa olan 

meyiilerini bir kere daha isbat ettiği

ni ilave etmektedirler. 

] uma! diyor ki: 
"Almanyanın yeni kanunu, onu ra

hat durdurmanın, tehdidkar bir birlik 

ve her şeyden önce bir fransız - İngi

liz cebhesi teşkil ederek kabil olaca • 

ğına nihayet Avrupayı ikna edecektir. 

Bize son bir ihtar yapılmıştır. Fa

kat Avrupa andlaşmaları bozan bu u

lusa mütemadiyen yüz verecek yerde 

onu şimdiden çember içine ahrsat bir

leşmiş bir Avrupanrn vereceği korku, 

acı duygularla meşbu milyonlarca al

manın düşüncelerini değiştirecek, on • 
ların hislerini aydınlatarak Almanyayı 

bu infirada düşürmüş olan birkaç ser-
güzeştcunun düşmesine yardım ede -
cektir.u 

Figaro gazetesi de Almanyanın Av· 

rupayı ne oldugu bilinmiyen mukadde

rata dogru götürdügünüt Rayhın bu 

tezahürlerine alıştıgını ve bundan zevk 

almağa başladığını soyliyerek şöyle di
yor; 

"Masanın üzerine yumruk aunak11 

politikasına yeniden avdet ettik. Fakat 

günün birinde masa sallanabilir.. Du -
rum §Üphesiz ciddidir ve buna çare 
bulmak da birbirlerine 7 ikincikanun 

ve 3 şubat tarihli protokollarla baglı o

lan Paris, Londra ve Roma hükumct
lernie aiddir . ., 

Ekselsiyor gazetesi Avrupada hemen 

"karşılıklı yardım,t ın kurumlandırıJ. 

masını istiyor: 

" İttifaklara göre karşılıklı yardım 

paktlarının, bunların şartlarını kabul 

eden devletlerin iştirakine daimi suret

te açık bulunmak gibi bir faydası var
dır. Onun için Almanya başlangıçta 

böyle bir paktı imzalamasa bilet bu gi

bi anlaşmaların temin ettiği kar§ılıklı 

yardımdan istifade için her zaman mü

racaat edebileceği gibi, bırakmasını 

kendisinden rica etmediğimiz Uluslar 

Derneğine geri dönmesi de onun için 

daima mümkündür. 

Şu halde Almanya Versay andlaş

masınm askeri şartlarını değiştirmek 

için bizi beklemedigine göre, Avrupa

da karşılıklı yardımı kurmak için bi

zim de onu beklemeğe kendimizi mec

bur tutmadığımızı öğrenerek kendisi
ni ne tahkir görmüşt ne de tchdid edil. 

miş addedebilir.,, 

Paris-Midi gazetesi "hiç bir tey yap

mamanın Hitlerin cüretini ve alman u

lusunun meydan okumasını artırarak 

nihayet en kötü tehlikeleri doğuraca

ğınıt Londrat Parist Roma ile Mosko • 
vanın, barışın korunması için, çabucak 
bir şeyler söylemeleri gerek olduğunu,t 

yazmaktadır , 

Fürerin, alman ordusunun hazari 

mevcudunu 36 fırkaya çıkaracağı hak

kındaki haber 1talyada büyük bir he

yecan uyandırmıştır. Filhakika ulus • 
lararasmda konuşmalar yapılırken Al

manyanın Versay andlaşmasının en 
mühim mecburiyetlerinden birini böy

lece bozacağına kimse intizar etmiyor• 

du. 

Gazeteler Almanyanın kararının or

tada mevcud olan durumda bir deği§ik

lik yapmadığını fakat bu kararın, Ber

lindeki kaynaşmayı göstermek bakımın· 

dan bir ihtar mahiyetinde olduğunu 

yazmakta, andlaşmaları tek taraflı o
larak bozan uluslar hakkında istişare 

etmek üzere Roma anlaşmasına istinad 

Ba~hakau~ iaıgiliz lu·yaz kitabını 
bir ) ardmıcı olarak kullandı 

16 mart tarihli Deyli Herald gaze
tesirıden: 

"Silahlanma yarı~ı her gün biraz 

daha tehdid edici bir mahiyet almakta
dır. 

Dünkü parlamento toplantısında 

fı .ınsız başbakanı bugünkü günde Al

man yanın 4ö0 bin kişilik bir ordusu ol

dugurıu, gelecek yıl bunun 600 bin ki~i· 
ye çıkacagmı söylemıştir. 

Bu rakamın nereden çıktığı hak • 

kında hiç bir izah bulunmamakla be

rcıber Berlinde yapılacak olan konuş
malarda B. Hitlerin .Fransada askerlik 
müddeti iki misline çıkarıldığı, rus or

duı;unun 930 bin kişiye vardığı cihet

le Almanyanın da emniyetini korumak 
i!Jin ordusunu beş yüz bine çıkarmak 
istediği ileri sürüleccktri. 

iki sene evel B. Hitler, Almanya 

emniyetinin 300 bin kişiye muhtaç ol
duğunu ıöylüyordu. 

B. Flandenin parlamentoda askerlik 
müddetinin iki misline çıkarılmasını 

müdafaa ederken bugün fransız ordu

sunda 278 bin kişi bulunduğunu, eğer 

askerlik müddeti artırılmıyacak olur -
sa bu mikdarın önümüzdeki aene 208 

bine düşeceğini söylemiştir. 
Bu rakama 72 bin makineli kıtalarla 

256000 müstemleke ordusu dahil değil

dir ki bunlarla fransız ordusunun ye

kunu 608000 kişiye çıkmaktadır. 

Bundan başka Fransanm 500 bin 

kişilik talim görmüş bir ihtiyat ordu -
su vardır ve Almanyada bu tckildeki 

talimli askerlerin aaym beJli değildir. 

.•• Bay Flanden, İngiliz beyaz kita
bını kendi davasına bir yardımcı ola
rak kullanmıştır. Fransız ıosyalistlcri 

liJeri B. Blum, bu silahlanma yarışına 

itiraz ederek eğer nefer sayısı bahse 
mevzu olursa Almanyanm muhakkak 

Fransaya yenileceğini söylemi§ ve de

miştir ki: 

"Askerlik müddeti bir defa iki yıla 

ç~karılacak oiursat bir daha bir seneye 
indirmek imkanı olamıyacaktır . 

Bu kadar para harcanmış, bu kadar 

istihkamlar yapılmıştır. Bununla bera

ber halat erknıharbiye askerliğin 24 a
ya çıkarılmasını isteyip durmaıktadır. 

Eğer Hitlerci Almanya Fransaya 

saldıracak olursa komünistler de dahil 

olduğu halde bütün işçi sınıfı yurdu 

müdafaa edeceklerdir. 

Avrupada kollektif bir surette em

niyeti korumak ıtıyasası bu kadar ile

ri gittiği bir sırada Fransa aldığı bu 
tedbirler ve giriştiği silahlanma yarışı 

ile 1913 sıyasasına dönmüş bulunuyor. 

Milyonlarca insan, büyük savaşın 

boşuna yapılmış olduğuna kanidirler. 

Eğer yeniden kan dökmek ve canını fe

da etmek lazım gelir&e bu, ancak ada

letin ve barışın korunması '}'Olunda 0-

Jabilir.0 

etmek gerektiğini ve İtalyanın, Hitle

rin yaptığı emri vakie karşı alınacak 

en iyi tedbiri kararlaştırmak için Fran
sa ve İngiltere ile temasa gireceğini 

söylemektedirler. 
Yalnız Popolo di Roma gazetesin

de bu karar hakkında dikkate değer bir 

mütalea vardır. Hadisenin birkaç za • 

mandanberi anlaşılır bir halde olduğu 

nu, hatta Avrupa durumunu uyanık o

larak gözden geçirenlerce önceden gö

rüldüğünü yazdıktan sonra gazete bu 
kararın ehemmiyetine işaret ederek şöy

le diyor: 

"Versay andlaşması artık kof bir 

gölgeden başka bir şey değildir. Bu 

andlaşmanın hala otoritesindcnt şart • 

!arından, memnuiyetlerindcn bahset • 
mek bir cesede sarılmağa, fırtınadan 

kağıd bir şemsiye ile korunmağa ben

zer. Tarih yürümektedir ve onu dur • 

duracak olan, şüphesiz barış andlaşma
ları değildirt çünkü cebir ve kuvveti 

ıyapan barış andlıışmaları değil, barış 

andlaşmalarını yapan cebir •e kuvvet

tir.,, 

16 mart tarihli Nevs Kronikl ı
tesi ingiliz silahlanması balıbnd• .. 
.. Acayip bir nazariy11,, bqlığı altıoıl; 
yazdığı bir yazıda diyor ki: 

"İngiliz mebuslarmdan Sir Heıt>e4 
Samuel, Vestminiıtter'de merkez hoJUllt 
de yapılan bir barış toplantısında "hÜ' 

k\unetin müdafaa sıyasaaından bir d 
}ahlanma yarışı neticesi çıkmaktadır• 
demiştir. 

Bu toplantı, m<:rkez ulusal barış kO' 

mitesi ile öteki sıyasal ve dınsel kund 
lar tarafından muşterek olarak yapı) • 

mıştı. Sir Herbert Samuel, hun:Cıme • 

tin neşretmiş oldugu beyaz kitabtan 
ve hükumet üyelerinin soylediklerı ıöl 

!erden artık silahsızlanma konferansı• 
nın bitmiş olduğunu soylemiş ve cıe " 
miştir ki: 

"Bir ulus, bir parlamento muzal.e• 

reye girişemez; bır hukumct müzakc· 

reye girişebilir. Eğer bu muzakereler 
neticesiz kalır a, tabıidır kı, o hılkll"neC 

kabahat ve mesulıyetten kaçınamaz. 

Eğer bu dunya bir munakaş.ı .} eri 

ve yahut bir mahkeme salonu ab.ıydı, 
bizim bugünkü dışarı ışlcr bakanımı:ı, 

işini fevkalade bir surette gon.:bile • 
ce-kıti. Maliye işleri bakanı, gelce k yıl 

silahlanma masrafları artacagı içın \er 
gi mükellefine daha fa1Ja \icrgi yul.le· 
tileceğini söykmıştir. 

Görünüz, bu sıyasa bizı nerelere ~u

rüklüyor? Biz, ulusal cmniyetımizi ko

ruya.bilmek için Almanyaya musavl 

bir hava kuvveti yapmak mecburiye " 
tindeyiz, pek ala. Fakat, Almanya dı 

diyebilir ki, kendisi iki mır arasın • 

dadır ve kendi emnıyctıni koruyabil " 

mek için Rusya ve Fransanın ta~yare• 
leri mecmuu kadar tayyaresı olmak ge

rektir. 

Rusya da iki sınır arasındadır. O 

da kendi hnva kuvvetinın hem alman, 

hem de japon kuvvctlerının mecmuu· 

na müsavi olması lazım geldigini söy• 

liyebilir. Bu yarış ve rekabet bu su " 

retle devanı ededurursa gunun birinde 

biz, kendimiz,i bu filolardan herha lgl 

birisi kadar bir hava kuvvetine malik 

olmak mecburiyetinde bulunacağız de· 

mektir. 

Yeniden mılitarist olan Almanya, 

büyük bir süratle silahlanıyor. Bu teh· 

tikenin gün geçtikçe biıyudügü (mu • 
hakkaktır. Biz ve oteki komşul .. rımız 

bunu hesaba katmak mecbuııyctinde • 

yiz. Lakin şimdıye kadar söylenrni!f 

olan sözlerden bizim mudafaamız için 

hiç bir masraf etmemekte oldugumuz 
manası çıkıyor gibı bır şcydır. Hal~u-

ki kara, deniz ve hava nıudafacımız ıçin 
yılda harcamakta oldugumu.ı paıa 113 

milyon ingiliz lirası gibi buyük bir ye· 
kuna varmaktadır. 

Bu kadar parıı harcadıgımız halde 

müdafaa kuvvetledmiz kıfayetsiz bu • 

lunuyorsa tahkikat yapmalı, bu feci 

israfın mesuliyeti kimde i~c meydana 

çıkarmalıdır. 

Sir Östcn Çemberlayn, kcndısınin 

de müelliflerinden bidsı oldugu Lo • 

karno andlaşmasını bir belge gibi kul• 

]anarak silahlanmamı.zı ınudafaa etınito 

tir. 

Bu, acayip bir nazariye, bir garib 

telakkidir. Şu halde, baıışı garanti al· 

tına almak için ne kadar andlaşma•ar 

yapack olursak o kadar sılahlarımızı 

artırmak mecburiyetinde bulunacağı~ 

demektir • 

Almanya da bizım gibi ta"'"hhüdle· 

re girişmiş bulunmaktadır. O halde 

o da var kuvvetiyle silahlanmasını ar " 

tırmalı mı diyeceğiz?u 

Bundan sonra bir takım başka ha .. 

tibler de söz almışlar ve soma söz söy• 

liyen madam Ko:-bet Aşbi, s:lahsızlan• 

ma konferansından niçin çekıldi~ini i• 

zah eden sözler suylcmiş ve d mıştir kb 
" Beyaz kitab, Ulusıar Dern min 

itibarını düşürmu<ı, ko lcktif en: ;t' ıe• 
sistemini bıral·mı ve eı:.' i, kölı :ıe si· 

lahlanma yarışı } rmaga dönmu ~t .•• 



Y urd Po st a sı 

tııecıe Ziraat Bankası köylülerin yüzünü güldürüyor 
Turbaı teker fabrikalı bu havalide 

Plbcar, Ziraat Bankası da buğday eki
llliııi degerlendirmıştir. 
-~iraat Bankasının köylüden aldığı 
...:::Y Zilede 9 milyon kiloya yakın
"- l~ ve köyluye verdiği para üç yüz 

ırayı bulmuştur. 

di ~lılkanın hüklımet hesabına yüıklen
gı buğday işlerı Zılede eyi ve bekle 

latıı v . 
~ erırnlerle başarılmaktadır. On ye· 

binden fazla ahali11 ve yüz yirmi, 

~ ~tuz koyü olan bu şırin kazamızın 

1 
Qyluleri Zıraat B.mkasını artık kendi 
1 lllah saymaga başlamışlardır. 

İki, üç günlük yoldan bile buğda • 
Jlnı bankaya satmak içın gelen köylü :it çoktur .. Şımdıye kadar bir .eneltk 

tiin bir emeğınin mahıulünü pazarda 
Yok pahasına kaptıran köylünün gösiİ 
~ılnuş ve malının değerini kavra
lrlı!tır. Rub'a ve ölçek hesabından gay

~ına akıl erdiremiyen köylü, 'imdi ki
""Ya ·d iti . e~ı en eyıyt ab .. ru' ve artık her 
) Ilı kılo ıle görmeğe başlanııttır. Ma
..:1 ~tınca gunü gününe parasını a • 

Juze yakın köylü, her akşam çu • 

~unu yakıp koyüne keyfli keyfli 
dönerek bu kıvançluını hükumete 
borçlu olduklarını rahat rahat aöyle · 
~lrtedirlıor. 

Zilenin bu yöndeki değerini gören 
banka; yaza doğru bir de ıilo yaptır

mayı gerekli bulmuş ve hazırlığa geç-

miştir. 
Buğday işlerinde Zile; bankanın 

hemen hemen belli baslı bir kolu ol-

mak üzere gibidir. 
Buralarda Jimdiye kadar pancar e

kimi pek u gorülürken Turhal şeker 
fabnkaıından sonra bütün köylü pan
car ekimini ele almağa başlamı,tır. Pan 
car ekimı geçen ııcne dört bin dönüm· 
lı.ik toprak doldurmuştur. Bu aene ise 

altı bin dönüme çıkmıştır. 
Ocçen aene yalnız birkaç kişinin e

linde kalan pancar ekimiyle, bu kere 
•ulak yüze yakın köyde ve bütün çift

çilerce ufra,rlmaktadır. 
Oeçen sene Zile ziırraına pancar pa-

rası atarak fabrikanın dağıttığı dok -

san bin lira iken bu 'ene bu tutarın 

yüz elh bin lirayı geçeceği tahmin e

dihnektedir. Turhal teker fabrikası 
yalnız teker venmiyle kal~~ıp bir. ba 
kımdan da memleket ziraatını ve köy· 

lüyü fenni çıftç.iliie dogru hızla ıö · 
tünnekte ve toprak değerini günden 

1une artırmaktadır. 
Subhi S•lman 

Bursada kayak birincilikleri 
re ikliminden vıe battl Davos'tan çok 

kurban bayramınm ıkinci ve üçün
cij &ünleri Uludag'da Turkiyenin ilk 
kay.ak yarıı;ları yapılınıf, bu münase· 
bctıe Uludağ otch fevkıalade bir kala
balıkta dolmu§, hattl her odada iki kar· 

)Olada sekiz kışi yaurJıaıııtır. Gelen 
ka,airçılar arasında btanbul dal kulü. 

'biinc ınenıub olanlar A.nkaraıücü ve 
d' • •ger ankaralı kayakçılarla birlikte ma-
f\ıf bazı şahııyetler de bulunmuftur. 

Ankara kayakçıları dağcılık fede-

raı onu genel kaubi llyas'ın bafkanlr
iı •hında tchr~ ıemitlc.r ve vila
Jıttıe beledıye namına bir heyet tara
fından lnegölde kartılancnflardır. U. 
lli•ersite profesörlerinden Dr. Ulman 
'1ludağda ültraviyole ,uaları niabetleri 
~erinde ölçüler ya.pmıttır. udağda-

1 '•ltraviyole suaatı kudretinin hviç-

Ueri ve ,Uktek oldu.tunu ve bu husus
ta bir rapor hazırlıyacağını söylemiıtir. 

Bayraaun ilk günü çok fiddetli bir 
dpi ve fırtına çıktığından uzaklardan 

ıelen yanfÇılar yolda kalmışlar, bir 

kıamı da ıtarabelen amdad evine 11ğı
narak ıeceyi Karabelende geçirmişler· 

dir. Bu aebeble vaktinde hazır buluna

auyan yarışçılar yüzünden müsabaka

lar bir pn .onraya bırakılmıttır. Bır 
pun milsabakalar iM tmnamen kaldı· 

rılmııtır. Muhtelif milletlere mensub 
ıporcularııı Uludajda toplandığını gö-

ren Bursa dağ kulübü bundan istifade 

ederek - bir iSrnek mahiyetinde olmak 
tızere - berkesin ıfrebllecclf tekilde 

(6) kt)ometı'elik bir mukavemet yarıtı 

~ - • nl _, ____ ...... ,_.,,., .,,.,,.,., ••• 
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.. ırıa mııhab.irimizle müıabahc.. 
Burıa elıipinin birincilifini lıaa
nan miiltenJia Nihad otel önünde .. 
yat>-ı rmı~tır. Bu yarışa gene, yaşlı, 
türk ve ecnebi bırçok sporcu iştirak n. 
miftir. Hususi mahiyette ve program 
harici olarak tertib edilen bu müsaba
kanın sonunda yapılan tasnif şu neti

ceyi vermiştir: 
Talebe arasında: Ankara yuksck 

ıiraat enstitüaünden Talat, latanbul· 
dan Ekrem, Bur.adan Nusret, ecnebi. 
lcrdcn İstanbullu Marsel birinci gelmı.

lerdir. 
Programa dahil olan esulı yarış

lardan biri (inif) miısabakaıı idi. Bay
ramın üçüncü günü öğledn evel bu 
müsabakaya, terci direğine bayrağı. 

mız çekilerek istiklal marfile baflan
mıştır. Yüz elliden fazla kadın, erkek 
tUrk ve ecnebi kayakçılar bayrağımızı 
selarnlamıflardır. 

lnit musabaka.ının baı bakemlı&i· 
ni Ankara yukKk ziuat enıtitilaü be· 

den terbiy.esi muallimi Bay Ridil yap. 
mıttıı. Bu yarı§a muhtelif kataıorilcr
den mürekkeb Kruplar ıirmif, aamaıı 
ıutarına göre yapılan tamıif tonunda 
kıulübler araıında: Buna dal kulübü 
ekibi birinci, lıtanbul dai lnd6bii eki
bi ikinci gelmiftir. Ankara ekibi numa
ralarını aldıkları halde nedense yar• 
gi.rınemitlerdir. Talebe arasuıda. AD. 
kara yüksek ziraat enıtitilllinden Ci

had birinci olmuttur. 
Bu müsabakaya 28 kadar ıporcu it

tirak etmiı ve 2400 rakımlı Ccnnetkaya 
tepesinden otelin timalindeki vadiye 
kadar olan 4 kilometrelik mesafe 3 da
kikada katedilmiştir. Müsabıklar üçer 
dakika •• ile bueket etttrilmiflerdir. 

Programın e.n mühim " teknik ya. 
rıtı olan slalam müsabakası yapılma-

mıştır. .... 
Bursa lwltibüntln Uludalda tortlb 

ettill bu mtıNbakaiarın yaln.ı& kuJOb
ler arasında yapılacatı ilan edllmlf n 
her tarafa bu tcldlde blJdlrUmlf olma
ıma ratmm kırk sOndenberl Uludal
da ıalcbeeinc kayak ö&ı-cımekıe bu.lu
uıı Ankara yUkeek airaat en&titüaüoiln 
beden ıcrbiynl muallimi By .Ridil, 
müsabakalare ecnebilerin ve talebenin 
de buauıl olarak lfrirak etmelerini te
min etmi9tir. & teklifi umlmiyetle 
W>ul eden dal kuHlblerinin mw-abhu

ları; mUubalralarm birinde .. "''" mU. 
aat>akaunda hakemin nrdiil bUkUm
lerde ıporcular aruında ihtilaf çıktılı 

l 
için bir kııım kayakçılar ubaJı terk 
etmifler •• blylece mllubab netlceık 

1 kalml§tll'. 

• 

$. •• • 

Cenuh Demiryollaı·ı 
Müdürlüğünden:· 

Cenub Demiryollannda bu kere atağıda..lri tarifenin 
meriyete konulduğu muhterem ahaliye ilan olunur. 

10 Numaralı Hususi Seyri seri Tarifesi 
Grup halinde seyahat edecek yolcuların nakli 

Meriyete gireceği tarih: 1 Şubat 1935 
. Aıağıda gösterilen heyetlerin azası tarafından gnıp hı. 
lınde yapılacak yolculuklar için ten:ıilatb miifterck bild 
verilecektir: 

HEYETLERİN BEY ANI 
a) - Lise ve kolejlerle rcsmt ve tı...ı mektebleria 

talebesi, yetimhane veya muavenet mlhıu:aelrlndeld ~ 
cuklar. ahlild ve bedeni terbiye makaadiJle tqekkBl 9 
miı birliklere mensup çocuklar gene laJdm' w: delikanı.. 
lu, muallim ve muallimlerle talebenin, yetimlcria, ç~ 
lann, gene kız ve delikanWarm nezaretiyle mlUrellef kim
seler. 

b) - Fakülteler ve yüksek tedıiaat milc•aıel~ 
tedrisat programlarına mutabık olarak tertib edecekleri 
tetkik yolculuklarına iştirak eden talebe .e muammJcri. 

c) - Gerek Turing Kulüb gerekse ecnebi memleket 
ıeyahat şirket ve acentalan tarafmdan tertib olunmuş te
nezzüh seyahatleri yapan seyyahlar. 

d) - Belediyeler, Halkevleri, mnumt menfaatlere hl• 
disn birlikler mesleki birlikler, reamt ve h-1 müessese
ler ve sair teşekküller tarafından tertib Milecek gruplar. 

TENZİLATIN MİXDARI 
İfba tarifede mUnderic terait dairesinde vcri1ccck miir 

terek biletlerin fiatı mnumi tarifeler fiatma niabeteD ~ 
de SO tenzilatı timildir. İşbu tenzilat yabm idi biletlerin 
esmamna tatbik edilebilecek olup ne 7 1apndan qaiı ço
cuklamı istifade ettiği yüzde 50 tenn1M: De ne de app 
da gösterildiği veçhile bayram münuehdyle yapdan il
tiınai tenzilat ile içtima edemez. 

TATBİK ŞERAİTİ 
Derpiş edilen tenzilat ancak ekalli 15 ld§hlm müre1lıt 

keb olan veya ifbu miW• Bzeıinden .._ tediye edea 
gruplu için yapılacakm. 

Bundan batka meızkr tensiJatm yaplllıl6neal için h• 
Y?lculuk için ekalli on gün evel demhyol mldtlrHlfüne 
bır müracaat mektubu gönderilmeli ve hana grapan ya• 
karda beyan edilen zümrelerden birine dahil olduğunu 
mübeyyin vesaik terfik edilmelidir. Müracaat mektubun
da yolculuğun tarihiyle gerek azimet ft gerek avdette 
binilecek katarların tarih ve numaralan gösten1me1idir, 
Bunmı üzerine müdürlükten yarı ücret miisaadenamesf 
verilecek olup işbu müsaadename gerek azimette gerekse 
avdette mahreç istasyonlannm gişelerine ibraz edilmeli .. 
dir. Yolcular mezk1lr müsaadenameyi ibru etmedikçe teDt 
lilli tmifenfn tatbikine haklan olma& 

GRUPLARA REFAKAT EDECEK KILAVUZLAR 
Gruplara refakat edecek kılavuzlar atideki prait dairel 

ıinde meccanen nakledilecektir: 
25 ili 50 yolcudan mUrekkeb her bir ll1IP için 1 kdavua 
50 ili 100 " " " • • 2 .. 

100 kişiden fula her bir grup için S ., 
Yolcu tabiri tam mevki ücreti veren yolca m1numdı 

anlatılmalıdır: yamn mevki ücreti vercD ld çocuk yalms 
bir yolcu itıl>ar edilir. 

BAGAJLARIN NAKL1 
işbu tarife bagajlarm nakli için bir g1na temDıt y .. 

pılmaama hak vermez. 
BAYRAMLARDA İŞBU TARiFENİN TATBIKl'NIM 
TATiLi: 

Herhangi bir bayram mtinuebetiyle bili iltiaDa bilt
mum y~lc~ara tatbik ~ilmek tlzere yllzde so veya daha 
fazla bır mıkdarda tarife tenzilatı yapdcbğı .aman, 1fba 
tarifenin tatbiki tatil edilir. 

Tarifelerin yukardaki ahklm ile tadil edilmiyen bil • 
cümle ahkim ve tatbik teraiti meri kalacaktlr. 

~azla malOmat almak iatiyenlerin Kaıtramq'ta Cenuti 
mıryollan mfldürlilfüne mDracaat etmeleri riu olunur. 

~ve depar mil.abaluuına war• ., ol• ....... 

.lltıı~ Telrika: 27 Bütün yabani hayvanlar, ormanlarda ve 
-~ lalarda bütün sürünüp kmııldayanlar o-

Ertesi aabah, kahvaltı ederken Leo'ya 
hemen Paris'e dönmem ı•ektiğinl, çünkİ 
o akşam ayın on beti. yapnm Jimai altı, 
Konta'in yapnm da yirmi bet - yoka 
yirmi dokuz mu idi? - oldutunu möyledim. 

DUf olduiwıa in•nmekta idim. Eler mata 
nm halinde bir de~ olmıyacak olur 
u. beUd m:ak bal ı.e ve buzu da 1r:arı11ı11 
Da ko)'IDal'I bir kere __,abilirdi. 

Michele'nin_kitabı 
l'aaaa: Alc~l llVNT 
TDrkç•v• ç•virea: Nambi BAYDAR 

,;~~Ayın, çok güzel bir kadın olduiUDU 
-..yanlar var 

"e n.;:~nanma d;;.tuml Ay, Bzil kunJDlUI 
~ u geçmiş bir kızdır ki uzaklardan, 
""-'·' 0 hain go" 1 • ı ··1dürii" • cu" ıevdanm ''leci" . . z eny e, o 

1..e'•1nı seyreder.,, 
o: ••ay bir hayalettir,, dedi. 

...... !!ayalet mi? Bunu sana kim söyledi?,, 
.._ ...... Yüz yıllar var ki dedelerimden biri 
..... ll, Senbemar ıeçidinde, koca • 
~ bir ayıdan ayı da, bildin 
'İr ii~erinde hükU:U süren Büyük Ayıdan 
- ~~§~lan Atta Troll'dan işitmişti. Evet, 
~1iİziinun yüksekliklerinde, herkes ay· 
~korkar. O mezarından sürüne ıüriine 
lif· lt&ınetli yüzünü karanlıklarda göster· 
t'ieı ~~kit, köpeklerin yıldızı olan parlak Sir
~le sararıp sinerse biz, köpeklerin kor· 
l) ha,,l&Jnamızda pşılacak ne varda? 
lhL.~ı vakit yeryüzilnde uykusu kaçan 
9

~ ıiz olduğunuzu d~iir müaünils? . 

tar katli hüzmelerinin korkusiyle inlerini 
~giderler. Bu gece, parkta, gözleri• 
sals. herhalde birin~ ~ak~a meşgul ola • 
cak, yoksa onun ıizı gozbapsi •• al~.~~ 
duran bir hayalet olduğunu gorürdiinuz; oy-
le bir hayalet ki eski bir ~oruluğun ıhlamu~
lan altına kaymaktan, bır ptonun veya bır 
kilisenin yıkıntılannda dolaşmaktan, kulla
nıhmyan bir mezarlıkta ıüıtm~k~en, o~lar • 
daki ölWeria adlaruu okumak ıçın kabırle. • 
. üzerine iğilip bakmaktan hoşlanır.. Bı~ 

=en gibi toprağı örten karlar altındakı 
tarlalann yoksulluğunu ıeyrctmeğe ve ya
hut korkunç bir kibusla ödünü k?parm~ 
için, uyuyan adamın yatağına senlmek ü-
zere açık pençereden içeri doğru süzülmeğe 
bayılır.,, 

- "Yeter artık Leo, ay üzerine konuş· 
mayalım, yoksa bütün gece gözlerimizi yum· 
mıyacağı.z. Sen söyledikçe benim tüyle~~ 
ürperiyor, tünaydın. Beni öp dostum ve ikı· 
miz de, haydi, yatıp uyuyalım.,, 

_ .. Ama pancurlan kapayacaksm, değil 
mi?,, 

- "Ay ıtığı olunca mutlaka pancurlan 
&terim.,, 

Bavulumu ha:ıırladıfmu Leo prmÜf ve 
bunun ne demek olduğuna anlıyan her kö
pek gibi o da anlanuttı. Papasın yanma in• 
rek klasik yalanı söyledim. - Ehemmiyet· 
li bir konsültasyon için çağınlmlf olduğum
dan sabah treni ile ptodan aynlmağa mec
burdum. Buna acmdığmı söyledi. O ııra • 
da, sabah gezintisi için ata binmek Uzere ~ 
lan kont da acındığını 115yledL Tabiidir ki 
ıabahm bu saatinde Kontea'l rahata& etm.
min ı~bebi yoktu. Zaten yakında ıene ge
lecektım. 

Durak, yolu üzerinde, vikont'u sabah 
yoklamasından dönen dostum köy hekimi • 
ne rastladım. Hasta kendini çok dil§kün gö
rüy~r, b~ğll'a bağıra yiyecek istiyordu, ama 
bek~ hıç aldırmıyar~ audan başka bir şe
ye musaade etmek yolıyle mesuliyete kat • 
lanaıruyacağıru sert bir dille ona bildiriyor
du. 

Mide üzerine aıcak bu ve bap da bus 
k~ymak, hastanın uykusmnı gidermek değe
nne sabaha kadar aürmiiftli. Teklif edece
fim bqka bir teY acaba var mı ldi1 

Hayır 1 Hastanın pek lfi ellere bırakıl • 

Bence, bastmun ne bdar vakit yataktle 
çıkrnamMJ gerekti? 

Hiç olmazsa bir hafta, ay ıtığı bi._ 
ye kadar. 

Gün uzun ıtirdü. Gme Vilye caddee 
dönmüı olmaktan memnun oldum. Gidi 
hemen yattmı. Kendimi iyi duymuyord 
Atqim olup olmadığmı kendi kendime 
ruyardum ama hekimler atqleri var nmbll 
yok mudur, bihneder. Öyle yorgundum 
hemen uyudmn. 

Ne vakitten beri uyuduğwnu bil • 
mezken birdenbire, oı1a• yalnız olma~ 
mı HZ<1İ1;11- Gözlerimi ~mı Ye baktım 
solgun bır yüz, beyaz. ve boş gözlerini 
dikmq, duruyor. 

Paııcur~ kapamayı unutmuştum.~ 
vaşça, sessızce, sürüne ıürüne odamn iç 
kayarak! kocaman bir ahtapot'un ay 
na bemıyen, uzun beyaz kolunu, yatağa 
dar uzattı. 

• .Kansız dudaklı dipis ağız, kahkaha •ta\, 
gibi IOl'du: " ne denin, ne olursa olsun ~ 
toya dönmek iıtefini blll duyuyorsun, üi 
ğil mi?" (Sonu vat)' 



CenuL Demiryolları 
~lüdürlüğünden: 

Cenub Demiryollarmda bu kere aşağıdaki tarifenin 
meriyete konulduğu muhterem ahaliye ilan olunur. 

~05 Numaralı Fevkalade ve Muvakkat 
Seyrihafif Tarifesi 

1 sonkanun 1935 tarihinden ahar bir iş'ara kadar tatbik 
edilecektir. 

BAGDAT - SURİYE HATLARI ŞEBEKESİNDEN 
ÇOBANBEYİN SARKINDA KAİN CENUP DEMİR -
YOLLARI İSTASİYONLARINA MÜRETTEBEN VE
.YA MÜTEKABİLEN SEVKEDiLEN VEYAHUT ÇO
BANBEY İLE NASİBİN ARASINDA VE MÜTEKA • 
BİLEN TRANSi T SURETİLE GEÇEN EMTİA 
A) ~ COBANBEY - NASİBİN ARA - Ton başına 

SINDA VEYA MÜTEKABİLEN Türk kuruşu 
TRANSİT SURETİLE GEÇEN 
EMTİA 

Hububat haric olarak 1, 2, 3 cü sınıftan di· 
ğer emtia (200 kilometreden fazla mesa • 
felerde) _ 

B) -· ÇOBANBEYIN ŞARKINDA KA -
İN C. D. İSTASYONLARINDAN 
B. S. H. İSTASYONLARINA MÜ -
RETTEBEN VEYA MÜTEKABİ-
LEN SEVKEDİLEN EMTİA 

a/ - Nasibinden Cobanbeye ve mütekabilen 
Hububat hariç~ olarak 1, 2, 3, cü sınıftan 
diğer emtia c2oo kilometreden fazla me· 
safelerde) 

b/ - Telhaliften Çobanbeye veya mütekabi
len 

1 inci ve 2 inci smıf emtia 
el -Mardinden Çobanbeye veya miitekabilen 

ı inci ve 2 inci sınıf emtia 
d/ - Derbesiyeden Çobanbeye veya müte • 

kabilen 
1 inci ve 2 inci sınıf emtia 

e - Aradadan Çobanbeye veya mütekabiler 
1 inci ve 2 inci sımf emtia 

f/ - Resül'ayndan Çobanbeye veya müte -
kabilen 

1 inci ve 2 inci sınıf emtia 
g - Telhamuttan Çobanbeye veya mute -

kabil en 
1 inci sınıf emtia 

h/ - Goçardan Çobanbeye veya mütekabilen 
1 inci sınıf emtia 

i/ - Akçakaleden Çobanbeye veya müteka
bilen 

1 inci sınıf emtia 
2 nci ,, ,, 

j / - Gültepeden Çobanbeye veya muteka -
bilen 

857 

857 

844 

957 

835 

824 

303 

790 

756 

622 
592 

1 inci sınıf emtia 597 
k i - Serarappinardan Çobanbeye veya mü· 

tekabilen 
1 inci sınıf emtia 424 

1/ - Siftekten Çobanbeye veya mütekabilen 
1 inci sınıf emtia 398 

mi - Kcı.rkamrştan Çobanbeye veya müteka-
bilen 

1 inci ve 2 inci sınıf emtia lor 
n/ - Akçakoyunludan Çobanbeye veya mü-

tekabilen 
1 inci, 2 nci ve 3 cü smrf emtia 52 
İstifa edilecek müteferri masarif umumi tarifelerde 

mi.inderic olanların ay•nidir. 
Fazla malUmat edinmek istiyenlerin Karkamişte Ce -

nup den•iryclları müdürlüğüne müracaat etmeleri rica o
oilıntır. 

Ctnu ) J)enıiryolla ·ı 

~lüdürlüğünden: 
Cenup demiryollarmda bu kere aşağıdaki tarif enin me

riyete kcnulduğu muhterem ahaliye ilan olunur. 

900 Numaralı Fevkalade ve Muvakkat 
Seyrihafif Tarifesi 

1 sonkanun 1935 tarihinden itibaren ve ahar iş•ara ka
dar tatbik olunacaktır. 

(B.S.H.) İskenderun istasiyonuna müretteben veya mü
tekabilen sevkedilip Payas ile Meydanekpez arasında tran
sit suretile geçecek her nevi emtia nakliyatına mahsustur. 

İskenderundan Halebe müretteben veya mütekabilen 
sevkedilecek her nevi emtia nakliyatı Payas ile Meyda -
nekpez arasındaki C.D. kısmında atideki fevkalade ve 
maktu fiattan istifade edecektir: 
- Payastan Meydanekpeze veya mütekabilen: ton başına 
200 T. K. 

Bu ücret atideki veçhile tatbik edilir. 
a) - Sarnıç vagonlarile nakledilen (petrol, ham veya 

tasfiye edilmiş madeni mayiler,.benzin. kaim yağlar, ma -
2ut, asfalt, ham petrolün muhtelif müstahselatı gibi) ma
yi mahrukata 10 tonluk bir vagon için 8 ton, 15 tonluk bir 
vagon için 12 ton (asgari siklet üzerinden) 

o) - a zümresinde zikredilmiyen emtiaya asgari siklet 
kaydine tabi olmaksızın 

Tarifelerin, yukardaki ahkam ile tadil edilmiyen diğer 
bilumum ahkam ve tathik şeraiti ile müteferri masarif 
mer'i kalacaktır. 

Fazla malUmat edinmek istiyenlerin Karkamişte Ce -
nup demiryolları müdürlüğüne müracaat etmeleri rica o -
lunur. 

ULUS 

Cenub Demiryolları 
Müdürlüğünden: 

Cenub Demiryollarmda bu kere aşağıdaki tarifenin 
meriyete konulduğu muhterem ahaliye ilan olunur. 

800 Numaralı Hususi ve Muvakkat 
Seyrihafif Tarifesi 

1 Sonkanun 1935 tarihinden itibaren ahar ışara .Kadar 
tatbik olunacakttr. 

Nasibinden ve Mardinden Suriye istasyonlarına mü -
retteben veya mütekabilen sevkedilecek 

Nasibin ile Çobanbey arasında ve mütekabilen transit 
suretiyle geeçcek tam hamuleli vagonla yapılan diri hay
van nakliyatı. 

Herhangi tibten beher vagon ve beher kat için 5 ton 
asgari: siklet üzerinden tatbik edilmek şartile ton başına 
nakliye ücreti: 

A)- Nasibinden Suriye istasyonlarına müretteben ve
ya mütekabilen sevkedilen nakliyat 

Nasibinden Çobanbeye veya mütekabilen T. K.1.100 
B)- Mardinden Suriye istasyonlarına müretteben ve

ya mütekabilen sevkedilen nakliyat 
Mardinden Çobanbeye veya mütekabilen: 

Bir katlı vagonda . • • . T.K. 1.270 
İki katlı vagonda . . . . T.K. 1.080 

C)- Nasibin ile Çobanbey arasında veya mütekabilen 
transit suretile geçen nakliyat 
Nasibinden Çobanbeye veya müteka-
bilen T.K. 1.100 

İrak ve İran malı diri hayvan nakliyatında herhangi 
bir tipten beher vagon ve beher kat için ücrete tabi asg.ari 
sikletler şu suretle tesbit edilmiştir: 

Beher katm hamulesi 50 koyun olduğu takdirde 3.500 ton 
Koyunların adedi 50 den fazla olduğu takdirde 4 ton 
İşbu tenzilli asgari' sikletten istifade edebilmek için 

mürsiller sevkiyata verilen hayvanların İran veya İrak 
malı olduğuna dair gümrüğün bir vesikasını ibraz etmeli
dirler. 

İşbu tarife ara istasyonlarına tatbik olunmaz. 
Mahreçte ve mevritte tahmil ve tahliye ameliyatı is

ter mürsil ve mürseliileyhler tarafından yapılsın ister bun
ların hesabına demiryolun bir müteahhidi tarafından ya -
pılsm masarifi tamamen mürsil ve mürseliileyhlere aittir. 

Tarifelerin, yukardaki ahkamı ile tadil edilmiyen bilu
mum ahkam ve şeraiti meri kalacaktır. 

Fazla malumat edinmek istiyenlerin Karkamişte Ce
nub Demiryolları Müdürlüğüne müracaat etmeleri rica 
olunur. 

Cenub Deıniryolları 
Müdürlüğünden: 

Cenub Demiryollarında bt< kere aşağıdaki tarif enirı 
meriyete konulduğu muhterem ahaliye ilan olunur. 

915 Nun1aralı Hususi ve muvakkat 
Seyrihafif Ta rif esi 

1 Sonkanun 1935 tarihinden ahar bir işara kadar tat
bik edilecektir. 
B. S. H. KATMA İSTASYONUNDAN FEVZİPAŞAYA 
VEYA TÜRKİYE DEVLET DEMİRYOLLARI İS -
TASYONLARINA MÜRETTEBEN SEVKEDİLE. 

CEK 1 İNC! SINIF EMTİANIN MEYDANEKBEZ 
-FEVZİPAŞA KISMINDA NAKLİNE AİDDİR 

Hususi terfi veya nal:il edevatı istimaline muhtaç olan 
eşya hariç olmak üzere B. S. H. Katına istasyonundan 
Fevzipaşaya veya Devlet Demiryollarr istasyonlarına mü
retteben yapılacak 1 inci smıf emtia nakliyatı Meydan -
ekbez - Fevıipaşa güzergahmda, karşılıksız olarak tat -
bik edilecek olan atideki fevkalade ve maktu fiattan isti
fade eder: 

Ton ba~·na 162 türk kuruşu 
Meri olan tarifelerin yukardaki ahkam ile tadil edil -

miyen diğer bilumum ahkam ve tatbik şeraiti ile mütefer
ri masarif meri kalmaktadır. 

Fazla malCımat almak istiyenlerin Karkamişte Cenub de
miryollan müdürlüğüne müracaat etmeleri rica olunur. 

Cenuh Demiryolları 
Müdürlüğünden: 

Cenub Demiryollarında bu kere aşağıdaki tarifenin 
meriyete konulduğu muhterem ahaliye ilan olunur. 

906 Numaralr Fevkalade ve Muvakkat 
Seyrihafif Tarifesi 

1 Şubat 1935 tarihinden itibaren ahar işara kadar tat -
bik olunacaktır. 

B. S. H. Katma istasyonundan B. S. H. İskenderun is
tasyonuna müretteben ve mütekabilen sevkedilecek her 
nevi emtianm Meydanekbez - Payas kısmında nakli 
hakkında 

NAKLİYE ÜCRETİ 
Ton başına türk kuruşu 

Katmadan !skenderuna müretteben 
veya mütekabilen sevkedilen I, II ve III 
cü sınıf emtia 

Meydanekbezden Payasa veya mü-
tekabilen..... 158 

Tarifelerin yukardaki ahkam ile tadil edilmiyen diğer 
bilumum ahkam ve şeraiti meri kalacaktır. 

Fazla malumat almak istiyenlerin Karkamış'ta Cenuö 
demiryolları müdürlüğüne müracaat etmeleri rica olunur. 

Cenuh Demir) olları 

1\ 1 iid Ü rlüğünden: 
Bu kere aşağıdaki tarif enin meriyete konulduğu 

muhterem ahaliye ilan olunur 

Türkiye) Cenub Demi ryolları 
TÜRKİYE CÜMHURİ YETİ DEVLET 

DEMİRYOLLARI 
-.;.D. 98 ( numaralı S. H. hususi tarifesi 
T.C.D.D. 28 ( ,, ., ,, ,, 

Tatbik tarihi: 18 sonteşrin 1934 
Payas ve Dörtyoldan Devlet Demiryolları istasyonla· 

rına müretteben yapılacak portakal, limon, mandaliflllı 

turunç ve ağaçkavunu nakliyatı. 
Mahalli mürettebi neresi olursa olsun laakal 5 ton sik· 

!etinde veya bu siklet için ücret verilen irsalata tatbik edi· 
lecek fiat: 

İlk 5 ton için tonbaşına 2000 T.1'· 
ilk 5 tonu tecavüz eden siklet fazlası için " "750 r.J{. 

Döküm halindeki irsalat için ücrete tabi asgari siklet 
10 ton olarak tesbit edilmiştir. 

TATBİK ŞERAİTİ 

a) - Sikleti 1 O tondan aşağr olan irsalat için tam va • 
gon tahsisi mecburi değildir. 

b) - İşbu tarife fiat ve şeraiti ile yapılan irsalat ücre
ti mevride havaleli olarak kabul edilebilir. 

c) - İşbu tarifeye tabi muhtelif emtiadan karışık ola· 
rak bir mersule tertib edilebilir. 

d) - Hamulenin donmak, ezilmek. çürümek gibi yol· 
da uğrayacağı hasarlardan demiryol idaresi hiç bir me
suliyet deruhde etmez. 

e) - Laakal 10 ton sikletinde tam hamuleli vagorı • 
lara üçüncü bileti hamil bir muhafız ikame edilebilir. 

Fazla malfımat almak istiyenlerin Karkamişte Cenub 
demiryollarr müdürlüğüne müracaat etmeleri rica olunu!· 

. .-" 

Cenub Demiryolları 
Müdürlüğünden: 

Cenub Demiryollarında bu kere aşağıdaki tarifenin 
meriyete konulduğu muhterem ahaliye ilan olunur. 

916 Numaralı Fevkalade ve Muvakkat 
Seyrihafif Tarif esi 

l Sonkanun 1935 tarihinden itibaren ahar işara kadar 
tatbik olunacaktır. 
İRAK'T AN VEYA İRAN'DAN GELİP SURİYE iS 

TASYONLARINA MÜRETTEBEN VEYA MüTJY 
KABİLEN SEVKEDİLEN VE C. D. ŞEBEKESİN~ 
DEN TRANSİT SURETİYLE GEÇEN EMTİA , 

Ton başına nakliye ücretı 
Türk kuruşu 

HUBUBAT HARİÇ OLARAK HER 
NEVİ EMTİA 

N sibinden Çobanbeye veya mütekabil en.. 460 
Meydanekbezden Payasa veya mütekabilen.. 205 

İşbu tarifeden atideki emtia istifade eder: 
1) - Doğrudan Musula müretteben veya mütekabile~ 

tanzim edilmiş nakliye evrakiyle nakledilen emtıa 
2) - Emtianın icabına göre İrak veya İran malı oldu: 

ğunu yahut İrak'a veya İrana ihraç edileceğirı• 
mübeyyin gümrük idaresinden veriJmiş bir ve
sikayı haiz emtia. 

Tarifelerin yukardaki ahkamı ile tadil edilmiyen diğer 
bilUmum ahkam ve seraiti meri kalacaktır. 

Fazla maliimat almak istiyenlerin Karkamış'ta Cenub 
demiryolları müdürlüğüne müracaat etmeleri rica olunur· ________________________ __.,. 

Cenuh Demiryolları 
Müdürlüğünden: 

(Türkiye Cenub demiryollarr ve Bağdad - Suriye ha.t· 
lan işletme müdürlüğü 14-2-935 tarihinden başlıyarak 13-5 
-1935 dahil tarihine kadar, Toprakkale - İskenderun hattt 
üzerinde yolcu nakliyatının berayı tecrübe aşağıda göste • 
rildiği surette yaprlacağmı, ahaliye ilan eder. 

lQ) - Toprakkaleden İskenderuna: 
Çarşamba ve cumartesi Perşembe ve pazar 

72 N o. lu tren 74 No. lu tr.::n 
·.ı·oprakkale 

Erzin 
Dörtyol 
Payas 
İskenderun 

5,51 
6,13 6,16 14,22 
6,50 7 ,02 ' 15,00 
7,20 8,10 15,30 
8,55 17,05 

20) -İskenderundan To prakkaleye 

14,00 
14,26 
ıs,12 
16,20 

Sah ve cuma çar~amba ve cumartesı 
71 No. lu tren 73 N o. lu tren 

İskenderun 9,55 
Payas 10,40 11,40 18,45 
Dörtyol 11,58 12,10 20,03 
Erzin 12,50 12,54 20,55 
Toprak kale 13,20 Zl,25 

ıs,oo 
19,45 
20,15 
20,59 

Pazar ve perşembe günkü 74 No. lu trenin Adanadarl 
gelecek olan TCDD idaresinin otomotrisile Toprakkale e 
buluşacağı gibi ke.za sah ve cuma günkü 71 No. lu trende 
Adanaya gidecek olan TCDD idaresinin otomotrisile Top· 
rakkalede buluşacaktır. 
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T~QK.iYıe 

Z:IRAAT 
ôANKA5t 

------·~--------------
Ce n n h Dcmiryolları 

Miidürlüğiinden: 
kere aşağıdaki tarif enin 

Ccnub Demiryollannda bu h-aliye ilan olunur. 
lneriyete konulduğu muhte:em a M kkat 

914 Numaralı Fevkalade ve uva 
Seyrihafif Ta rif esi . 

Ah bir işara kadar tat
h· 1 Sonkanun 1935 tarihinden a ar 
ık edilecektir. tN ŞARKINDA Kİ 
FRvztPAŞA tLE ÇOBAN~iACAK EMTİA 

KISTM ARASINDA YA HSUSTUR 
NAKLİY ATU~A M~ d kain istasyonlara 

.. Fevzipa~adan Çob~beyın şar en ~ inci ve 2 inci sınıf 
l'llUr~tteben ve mütekabılen Y,.'1pılaca~ .deki maktu fiatlar
~tıa nakliyatı C. D. güzergahında atı 
an istifade eder: Ton başına fiat 

Türk kuruşu 

a) Fevzipa~adan Nasibine ve mütekabilen 
b ı inci sınıf emtia .

1 ) Fevzipaşadan Mardine ve mütekabl en 

<::) ı inci sınıf emtia .. bilen 
Fevzipaşadan Derbesiyeye ve muteka 

d ı inci sınıf emtia .. . 
) Fevzipaşadan Akçakaleye ve mutekabılen 

1 inci sınıf emtia 

1861 

1746 

t7ll 

674 
674 

t) F . 2 inci " " . .. kabilen 
evzıpasadan Serarappınara ve mute sıo 

1 inci sınıf emtia 51 O 
f) F 2 inci ,, ,, b'l 

evzipaşadan Karkamişe ve müteka 1 en 342 
1 inci sınıf emtia 342 

g) F 2 inci " " ·· kabilen 
evzipaşadan Akçakoyunluya ve mute 220 

1 inci smrf emtia 220 

t 2 inci ,, ,, .. k. Devlet De· 
. şbu fia tlann yalnız Fevzi paşada Tur ıye 

tnıryollan tarifelerile cemi kabul olunur. M dın· ara-
h 'b" ve ar 4

' 1ezkur fiatlar Akçakoyunlu, Nası ın . 
6ll'ıdak. . 'k a·ı bilecektır. 

l ara ıstasyonlarma tatbı e 1 e . r atı is-
t ~ahrecde ve mevridde tahmil ve tahlıye aın~ ıy ·ster 

her lllürsil ve mürseliileyhler tarafından .Y~PI sınf 1 
dan 

unıa h b. ..teahhıdı tara m 
~a rın esabma demiryolun 1.r mu .. rteyhlere aid 
l 
Pilsnı masarifi tamamen mürsıl ve murse 1 

0 acaktır . w 

'l' . . A • dil edilmiyen dıger 
bil" arıfelerin yukardaki ahkamı ıle ta ... 1 müteferri ma-
•cttii1uın :ıhkamı ve umumi tatbik şeraıtı 1 e 

li' nıerı kalacaktır. . . . Karkamişte Cenub 
b a.zla maIUma t edinmek ıstıyenlerın 

1 
· rica olunur. 

~~~ ~üd~üğüne müracaat etme erı -· 

Ankara Belediyesi 
Başkanlığından: 

A. • • üdürlü.Tü için 3 takım 
\>oltınnkara belediyesi su ışlerı m b;rular pazarlıkla 
lhn "an kombine su sayıcı~ı ve v.a~~ v~ut:ırı 816,82 lira ve 
t.... a--aktır. Oranlanmış degerlerı tt.ın · · beledi· 
~!teti.teminat 61,26 liradır. İste~l~ler şartn~ı~:~~karada 
~ su ışleri müdürlüO-ünde görebılırlcr. Paza. ·ı le 
eıea· 0 •• w •• t rma _ eksıltnıe ve ı rn 

ltoııı. ıye su işleri müdürlugu ar 1
• rtesi günü saat 15 

ele ,, ... s.vonunda 15.4.1935 günlemecı paza 1-1098 
'1 ? C"lktır, (643) 

yatmlmış teminat arşı gı 
ı - Yerli fabrikalar ma- alacaktan makbuzlarla artır· 

mulatından ve beher metre- ma eksiltme kanununun 2 
sinin tahmin edilen fiatı 36 ve 3 üncü maddesinde yazı· 
kuruş olan 100.000 metre kı· lı vesikalarla birlikte tek • 
hfhk bez kapalı zarfla ek • lif mektublarmı ihale saa • 
ailtmeye konulmuştur. tından en az bir saat evel 

2 - !halesi 26. 3. 935 sa- M. M. V. Satınalma komis-
lı günü saat 15 dedir. . yonuna vermiş bulunmaları 

3 _ Muvakkat temınat (536) 1 - 913 
2700 liradır. 

4 _ Şartnamesi~ ~1·8~ 
kuruşa almak ve omeg~?'ı 
görmek istiyenler ~er gun 
öğleden sonra komısyona 
uğrayabilirler. 

5 _ Eksiltmeye gire • 
cekler muvakkat banka te
minat mektub veya maliye
ye yatırılmış teminat karşı
lığı alacakları makbuzlarla 
artırma eksiltme kanunu -
nım z ve 3 üncü maddele • 
rinde yazılı vesikalarla bir: 
likte teklif mektublar~ru ı
hale saatmdan en az bır sa
at evel M. M. V. s~tınalma 
komisyonuna vermış bulun-
maları. (535) 1-912 

lLAN 
1 _ yerli fabrikalar ma-

mulatından ve beh~r me:re
sinin tahmin edılen f ıatı 
l l 6 kuruş 20 para olan 
4o.OOO metre arka çantalığı 
bez kapalı zarfla eksiltme
ye konulmuştur. 

2 - İhalesi 27. 3. 935 
çarşamba günü saat 11 ?edir 

3 - Muvakkat temınat 
3495 liradır. 

4 - Şartnamesini 183 
ku. almak örneğini görmek 
istiyenler her gün öğleden 
sonra komisyona uğrayabi
lirler. 

5 - Eksiltmeye girecek
ler muvakkat banka temi • 
nat mektub veya maliyeye 
yatırılmış teminat karşılığı 
:::ılacakları makbuzlarla ar -
tırma eksiltme kanununun 
2 ve 3 üncü maddelerinde 
yazılı vesikalarla birlikte 
teklif mektublarını ihale sa
atmdan en az bir saat evel 
M. M. V. satınalma komis
yonuna , ermiş bulunmala • 
n. (538) 1 - 914 

t LAN 
1 _ Umumunun tahmin 

edilen fiatI 5540 lira olan 7 
kalem muhtelif defter ve 
cetvelin bastırılması kapalı 
zarfla eksiltmeye konulmuş-
tur. 

2 _ İhalesi 26. 3. 935 sa-
lı günü saat 14 dedir. 

3-Muvakkat teminat 415 

liradır. 
4 _ Sartnamesini para -

sız almak ve örnekler~?i 
uönnek istiyenler her gun 
Öğleden sonra komisyona 
uarayabilirler. 

b 5 _Eksiltmeye girecek-
ler muvakkat lJanka teminat 
mektub veya maliyeye yatı
rılmış teminat karşılığı ala -
cakları mektublarla artır
ma eksiltme kanununun 2 
ve 3 üncü maddelerinde ya
zılı vesikalarla birlikte tek
lif mektublannı ihale saa • 
tından en az bir saat evel M. 
M. v. satınalma komisyonu
na vermiş bulunmaları. 

(557) 1 - 1921 

İLAN 

ı - Yerli fabrikalar ma
mulatından ve beher tane
sinin tahmin edilen fiatı 315 
kuruş olan 20.000 tane ki
lim kapalı zarfla eksiltme • 
ye konulmuştur. 

2 - İhalesi 27. 3. 935 
~arşamba günü saat 14 de -
dir. 

3 - Muvakkat teminat 
4.400 liradır. 

4 - Şartnamesini ~~1~ 
kuruşa almak ve ömegın• 

İLAN 
1 - İstanbul kıtaatı hay

vanatı için 300.000 kifo arpa 
ve yulaf dan hangisi ucuz 
teklif edilirse ucuzu alma • 
caktır. 

2 - İhalesi 6.4.1935 cu • 
martesi günü saat 15 dedir. 

3 - Arpanın tahmin edi
len fiatı 4 kuruş 75 santim 
ve yulafın 5,50 santimdir. 

4 - İsteklilerin teklif 
mektuplarım ihale saatin -
den bir saat evel İstanbul K. 
satın alma komisyonuna 
vermeleri. (606) 

1-1033 

İLAN 

1 - Bir kilosunun tan • 
min edilen fiatı 700 kuruş 
olan 1800 kilo keten ipliği 
eksiltmesine istekli çıkma -
<lığından kapalı zar~a ek : 
siltmesi 8.4.1935 pazartesı 

günü saat 11 de yapılacak • 
tır. 

2 - Şartnamesini para -
sız almak örneğini görmek 
istiyenler her gün öğleden 
sonra komisyona gelebilir • 
ler. 

3 - Eksiltmeye girecek
ler 945 liralık muvakkat te -
minat mektub veya maliye
ye yatırılmış teminat karşı
lığı alacakları makbuzlarla 
kanunun 2 ve 3 üncü mad • 
delerinde yazılı vesikalarla 
birlikte teklif mektupları • 
nr ihale saatinden enaz bir 
saat evel M. M. V. satın al· 
ma Ko. na vermeleri (645) 

1-1101 
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i~ • ~ 1 Daktılo 1~ ~ ~ 
ıf ar a n ı y o r ~1 
: f Bir ticarethaende ça- 1 
!~İ lışacak Bayan daktilo a- d 
.;! ranıyor talip olanların 1 
~J serian Ankara posta ku- 1 
ıı tusu so~. adresine mek- ~ 
d tupla muracaatlarr. 1 
,~, ~ 

-~ 
Yenişehirde 

KİRALIK 2 ODALI UCUZ 
MÜSTAKİL EV 

Paşalar tepesinde binbaşı 
Bay Mümtaz apartımam üst 
kata müracaat. 1-1091 

Askeri I•abrikalar Umum 
l\liiıliirliiğü Satmalnıa 

Komisyonu İlanları 

200 METRE M1KABI 
ÇAM TAHTASI 

Tahmini bedeli 6400 li-
1 ra olan yukarda mikdarı ya

zılı çam tahtası askeri fab -
rikalar umum müdürlüğü 

satın alma komisyonunca 7 
nisan 1935 tarihinde pazar 
günü saat 15 de kapalı :larf
la satın alınacaktır. 

Taliplerin muvakkat te· 
minat olan 480 lirayı havi 
kapalı zarflarını ayni günde 
saat 14 de kadar komisyona 
vermeleri ve kendilerinin de 
ihale saatinde 2490 numa • 
ralı kanunun 2 ve 3 madde • 
!erindeki vesaikle komisyo
na gelmeleri. (647) 

1-1099 

Askeri Fabrikalar Umum Müdürlüğü 

Satın .Alma Komisyonu ilanları 

KIRIKKALEDE YAPTIRILACAK 1NSAA T 
Keşif bedeli 12952 lira olan yukarda yazılı inşaat As -

keri Fabrikalar umum müdürlüğü satınalma komisyonun
ca 27 mart 935 tarihinde carşamba günü saat 16 da kapalı 
zarfla iahle edilecektir. Şartname 65 kuruş mukabilinde 
komisyondan verilir. Talihlerin 971 lira -4 kurnş muvakkat 
teminatım havi teklif mektublarını me2kfır gün saat 15 c 
kadar komisyona vermeleri ve kendilerjnin de ihale saa • 
tında komisyonda bulunmaları. (568) 1- 985 

içel Orman l\'f iidürlüğiinden: 
Adana vilayetinin Karaisalı kazası pos <levJet ormanla

rında mevcud şartnamesinde bulundukları yerleri cins ne
vi ve çapları yazılı 18754 parça Adana çeşidi kerestenin 
beher adedi 150 ve 4 köşeli 27 parçasının beher adedi 600 
kuruş olmaküzere 28293 lira muhammen bedelle kapalı 
zarf usuliyle artırmaya konulmuştur. Artırma 25. 3. 935 
P. ertesi günü saat 16 da Adanad_a Orman muamekt dai
resinde toplanacak satış komisyonu önünde ) apılacaktır. 

1 - İstekliler 2121 lira 98 kuruşluk muvakkat teminatı 
malsandxğma yatırarak makbuzunu veya nümunesine uy
gun banka teminat mektubu ile teklif zarflarını 25. 3. 935 
P. ertesi günü saat 15 buçuğa kadar Adanada Orman mu
amelat memurluğu dairesinde satış komisyonuna verecek
lerdir. Teklif mektubları komisyonca saat 16 da açılarak 
en yüksek artırnıa teklifinde bulunana muvakkat ihalesi 
yapılacaktır. 

2 - Kati ihale emri Ziraat Bakanlığından verilecek ve 
bu emir 15 gün zarfında verilmediği takdirde komisyonca 
kati ihalesi yapılacaktır. 

3 - Şartname 167 kuruş bedel mukabilinde Ankara, 
İstanbul, İzmir, Adana, Mersin, orman müdürlüklerinden 
alınabilir. (592) 1- 1024 

Ankara Levazım Amirliği Satın 

Alma Komisyonu ilanları 
İLAN 

1 
1 - Kırklareli birlikleri için aşağıda yazılı 7 kalem erzak kapalı 

zarfla 8 nis.an 1935 pazartesi günü saat 10 da Kırklareli komisiyo • 
nunda ihalesi yapılacaktır. 

2 - Teklif mektuplan ihale günü aaat dokuza ikadar Kırklarc 
komisyonuna verilmiş olması ve taliplerin muayyen gün ve saatt:f 
komisiyonda bulunmaları. (638) 

Cinsi Ton Tahmin fiatı ilk pey 
Kuruş Lira 

Arpa 366 3,75 1029 
Un 178 12 1602 
Bulgur 106 13 1033 

Kuru fasulya 46 13 449 
Sığır eti 107,5 22 1773 
Nohut ,0,800 (kilo) 11 419 
Kuru ot 234,5 5 879 

1-1097 

Jandarma Umum Kumandan
lığı Ankara S·1tın Alına 

Komisyonundan: 
. Gümrükler Muhafız Eratı (Efradı) iaşesi için açık ellıe 

sdtmeden pazarlığa değiştirilmek üzere (600) liralık T°' 
şeker ve {150) liralık kuru üzüm 24-3-935 pazar günü sa• 
at on beşte satın alınacaktır • 

Bir kilo toz şekerine 42 bir kilo kuru üzüme 18 kurna 
fiat biçilmiştir. İstekliler her gün ntimuneyi komisyonda 
görebilirler. Şartname parasızdır. Pazarlığa girmek isti• 
yenlerin şeker için (4500) kuruşluk üzüm için (1125) ku • 
ruşluk ilk teminat makbuzu ile pazarlık günü ve saatinde 
komisyona başvurmaları. (516) 1-890 

Harita Uınum Müdü rlüğüııden: 
1 - Muhanunen fiatı 494 lira 35 kuruş olan kıta hayva .. 

natı için aşağıda yazılı (11) kalem mutabiye açrk eksiltme 
ile satın alınacaktır. 

2 - Taliplerin şartnameyi görmek üzere her gün vo 
eksitmeye iştirak edeceklerin de vaktinde (37) lira 10 ku• 
ruş muvakkat teminat makbuzlarile 11.4.1935 perşembe 
gün üsaat (10) da Cebecide Harita umum mildürlüğü satlll 
alma komisyonuna gelmeleri. (631) 

Adet CİNS 1 
100 Zincir yular sapı 
100 Kıl yem torbası 
100 ,, gebre 
100 ,, kolan 

60 Keçeli kıl belleme 
50 Kıl çul 

15 (giyim) ester nali 
200 { ,, ) beygir nali 

80 {paket) alafranga mıh (7, 8 No.) 
8 Araba urganı 

!O Mekkan urganr 

1-1095 

Ankara Evkaf Müdüı·lüğünden: 
Karacabey hamamı önünde bulunan ve satılacak olq 

barakaya sürülen pey az görüldüğünden artırma müddeti 
on gün uzatılmıştır. 1.4.1935 pazartesi günü saat on beşta 
ihale edileceğinden isteklilerin evkaf müdürlüğüne müns 
caatlarr. (646) 1-1100 



.~AYlPA & 

•• •• 
BUYUK 

Tayyare Piyangosu 
18 inci tertibin 6 ıncı çekişi 

11 Nisan 1935 tedir. 

Büyük ·kramiye2000001iradır 
)TICa 25.000, 20.000, 15.000, 10.000, 

5,000 liralık ikramiyeler ve 50.000 liralık müka
fat vardır. 

Ayrancı'da satı.ık bağ 
İsviçre Sefareti üzerinde içerisinde kuyusu ve meyve 

ağaçları ve sairesi mevcut olan dört dönüm bir bağ acele 
satılıktır. Taliplerin halde (55) nuqıaralı dükkana müra-
caatları. 1-1069 

Nafıa Bakanlığından: 
Ahşap traversleri ilaclamak için muhammen bedeli 

200000 lira olan 5000 ton Kreozot kapalı zarf usulü ile 
eksiltmeye konulmuştur. 

Eksiltme 25 Nisan 935 tarihine rastlayan perşembe gü
nü saat 15 de Ankara'da Bakanlık Malzeme Müdürlüğün
de yaprlacaktır. 

Taliplerin tekliflerini Ticaret odası vesikası ve 11250 
liralık muvakkat teminatlarının Merkez Muhasebeciliğine 
yatırıldığına dair makbuz veya nümunesine uygun banka 
mektubu ile birlikte 25. 4. 935 perşembe günü saat 14 de 
kadar Malzeme müdürlüğüne tevdi etmeleri lazımdır. 

İstekliler bu husustaki şartnameleri 10 lira mukabilin
de Ankara'da Bakanlık Malzeme müdürlüğünden aJabilir· 
ıer. (533) ı-952 

Musiki Muallim Mektebi 
Müdürlüğünden: 

Musiki muallim mektebi için 100-110 ton yerli kokkö· 
mürü alınacaktır. Beher tonun tahmin bedeli 31 liradır. 
Şartnameyi görmek istiyenler her gün mekteb idaresi mu
hasebesine müracaatla görebilirelr. Açık eksiltmesi 25-3· 
935 pazartesi günü saat 14 de mekteb binasında yapılaca· 
ğmdan teminat akçesi olan 225 lirayı bir gün evet mekteb· 
ler muhasebeciliği veznesine yatırılması ilan olunur. (531). 

1-900 

Nafıa Bak:anlığınd an: 
Bakanlık binası konferans salonu için muhammen be

deli 5500 lira olan sinema makinesi ile techizatı kapalı zarf 
usulü ile eksiltmeye konulmuştur. 

Makine bedeli klaring kanali ile tediye edilecektir. 
Eksiltme 25 Nisan 1935 tarihine rastlayan perşembe 

günü saat 16 da Ankarada Bakanlık Malzeme Müdürlü
ğünde yapılacaktır. 

İsteklilerin tekliflerini Ticaret odası vesikası ve 412,5 
liralık muvakkat teminatlarını Malsandığma yatırıldığına 
dair olan makbuz veya banka teminat mektubu ile birlik· 
te 25.4. 1935 perşembe günü saat 15 e kadar Malzeme Mü
dürlüğüne vermeleri lazımdır. 

Bu husustaki şartnameler parasız olarak Ankara'da 
Bakanlık Malzeme Müdürlüğünden alınabilir. (559) 1-948 

AııJ,, ra \ 7 aliJifrjnden: 
• 

Bedeli muhammeni 1800 lira olan 60 ton kömür Zon
guldak blok maden kömürü açık eksiltme ile 28-3·935 per
şembe günü saat 15 te satın alınacaktır. 

İsteklilerin 135 liralık muvakkat teminat makbuzu ve
ya Banka mektubu ile aym günde encümeni daimiye gel
meleri. Buna ait şartnameler Nafıa Başmühendisliğinden 
bedelsiz alınır. (602) 1-1055 

Nafıa Bakanlığınd an : 
Üstüste muhammen bedeli 1500 lira olan bir adet fi

lhn çekme makinesi ile bir gösterme makinesi kapalı zarf 
usulü ile eksiltmeye konulmuştur. 

Makineler bedeli klaring kanalile tediye edilecektir. 
Eksiltme 25 nisan 1935 tarihine rastlayan perşembe gü

nü saat 10,30 da Ankara'da Bakanlık Malzeme Müdürlü
ğünde yapılacaktır. 

İsteklilerin tekliflerini Ticaret Odası vesikası ve 112,5 
liralık muvakkat teminatlarının malsandığma yatırıldığı
na dair olan makbuz veya Banka teminat mektubu ile bir· 
likte 25. 4. 1935 perşembe günü saat 9,30 a kadar Malze
me Müdürlüğüne vermeleri lazımdır. 

Bu husustaki şartnameler parasız olarak Ankara'da 
Bakanlık Malzeme Müdürlüğünden alınabilir. (560) 1-947 

Adliye Vekaletinden: 
Adliye Vekaleti Teftiş heyeti kaleminde mül}hal ka

tıiptiklere bilimtihan talip olanlar alınacaktır. Memurin 
kanununun 4 üncü maddesindeki evsaf ve şartlan hu-iz 
ofanlarııı 23 mart P35 cumartesi günü evrakı müsbiteled 
ite birlikte yapılacak imtihanda hazır olmaları. (609) 

1-10S8 
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ULUS 

öKSüRENLERE KANZUI( 
Öksürük Şurubu 

Göğüs nezlelerile 
had ve müzmin kasa
bat iltihablarmda, Za~ 
türrie, Zatülcenb ve 
boğmaca öksürüklerin· 
de çok faydalı bir ilac
dır. Göğüsleri zayıf o
lanlara aynca tavsiye 
olunur. Bir çok profe
sörlerin takdirlerine 
mazhar olmuştur. Kan
zuk öksürük şurubu 
maruf eczanelerde bu-
1 unur. -----KANZUK NASIR İLACI KULLANINIZ. 

.... 

Bilecik Rakısı 
Saygı değer müşterilerinin arzusu üzerine Bilecik 

rakısından pek çok mikdarda geti:-diğimi ve bundan 
böyle her vakit mağazamda bulundurarak toptan ve 
perakende satacağımı bildiririm. 

Ankara Yeni Hal No: 28 Sadeddin Srrrı 
1-1028 

Devlet Demiryolları ve Liman
ları işle me Umumi Müdürlü -
ğünden: 

Muhammen bedeli ile mecmu mikdarı aş~ğıda ya
zıh muhtelifülcins ve ebad ampuller 28. 4. 1935 pazar gü
nü saat 15 de kapalr zarf usulü ile Ankarada idare bina -
sında satın alınacaktır. Bu işe girmek istiyenlerin 1028.60 
liralık muvakkat teminat vermeleri ve kanunun tayin et
tiği vesikalar ve işe girmeğe manii kanuni bulunmadığına 
dair beyanname ve tekliflerle aynı gün saat 14 e kadar ko
misyon reisliğine vermeleri Iaznndır. Bu işe aid şartna
meler Ankarada malzeme dairesinde ve Haydarpaşada te
sell üın ve sevk müdürlüğünde parasız olarak tevzi edil· 
mektedir. (587) 

Adet Muhammenbedeli 
L. K. 

Muhtelifülciru ve ebatta ampul 27713 13714 69 
1-1010 

Ankara Valiliğinden: 
Bedeli nuhammeni 1517 lira 50 kuruş oıan e çeşit yol 

malzemesi açık eksiltme ile 28-3-935 perşembe günü saat 
15 te satın alınacaktır. İsteklilerin 114 liralık muvakkat 
teminat makbuzu veya banka mektubu ile aynı günde en
cümeni daimiye gelmeleri. 

Buna ait şartnameler Nafra Başmühendisliğinden be· 
delsiz alınır. (603) !-1056 

SAN 

TiR 
TORKiYI iŞ llANIC,ASI 

-r cuMAtt-rıs' 23 MAR. 1~35 

Ankara S hhdt i\ ii< iiı·lii:riiıuJe~: 
. k . . k . . k . . eksiltfi e 45 ktlo ·lor maıyetı ınının omprımesı t 

çıkarılmıştır. İsteklilerin 28-3·935 perşt.:mbe g~n~ s;~ er 
de vilayet encümenine ve şartnameyi görmek ıçın el 
gün sıhhat müdürlüğüne gelmeleri. (598) .Y 

.. 
• 
istatistik U um IVIüdürHi~ 

eksiltme ve pazarlık 
nundan: 

omisy0 ' 

Umum Müdürlük neşriyatından olan 400 sayf~Iık ~e' 
mi maarif istatistik yıllığı bastırılacaktır. Tahmtn e siJI 
bedeli 750 liradır. Şartnamesi mucibince pazarlıkla e~~r 
meye çıkarılmıştır. Bu baptaki şartname komisyon ıca it 
liğinden istenebilir. Eksiltme dairede toplanacak k~ 
yonda yapılacaktır. İsteklilerin yüzde yedi buçuk ~~·ıctf 
kat teminat ve kanunun tayin ettiği vesikalarla bı~"'· 
27 mart 1935 günü saat 15 de komisyonda bulunmal111 -

(61l) 1-1059 ~ 

Gemlik lıelediye si 
başkan lığındııJJI 

• otJ 1 Gemlik kasabası elektrik tenviratı mukavelesı 1' 
ne müddetle ve pazarlık suretiyle 1935 senesi nis3!1_~i#' 
nın ikinci sah günü saat 15 de Gemlik Belediye daJfl'"'" 
de Belediye encümeni huzuriyle yapılacaktır. 

A - Muhammen bedeli 33300 liradan ibaretti~. ı,ett 
B - Şartname, plan, ye diğer evrakın suretlerı.nl 

diye encümeninden istekliler kopya edebilirler. b" 
C - Pazarlık nisanın ikinci sah günü saat 15 de 

lediye encümeninde olacaktır. 
D - Teminat miktarı 5000 liradır. ,fi' 
E - İstekliler bir şirket namına hareket ediyorl dı# 

salahiyetlerini gösterir vekaletname ve ticaret erbabıı> ar 
iseler ticaret odasında kayıtlr olduklarına dair vesika g 
tereceklerdir. (1380-624) 1-1068 __.-/ 

Mac rif Vekaletinden: 
Adliye vekaleti hesabma yabancı memleketlerde b~ 

kuk tahsil etmek üzere ikinci defa açılmış olan m~, , 
imtihannıda kazananların isimleri, mezun oldukları 
külte ve gidecekleri memleket aşağıda yazılıdır: 

1
.tt 

Cemil Halit Ankara Hukuk Fakültesi mezunu tıv ~-
M. Fahri İbrahim ,, ,, ,, ., " 
Ali Server Şakir İstanbul ,. ,, .. J~ 
1. Bu üç talebenin askerlikle ilişikleri olmadığına ri 

mahalli askerlik şubelerinden alacakları vesika ile e~ ı,~ 
25 mart 1935 çarşamba gününe kadar Vekaletimiz Yu~s r 
Tedrisat Umum Müdürlüğüne şahsen müracaatla büVJYe 
lerini isbat edeceklerdir. sil 

Ankaradan başka bir mahalde bıılunanların açık adre 
yazı ile müracatlarr lüzwnu ilan olunur. (588) 

1-999../ 

Nafıa Bakanlığından ı 
Enjekte edilmiş 160.000 adet normal ve 1600 adet ~ 

kas kayın traversin Derinceden İzmirde Alsancak iske ~ 
sine denizden vapur ile nakilleri kapalr zarf usulü ile e 
siltmeye konulmuştur. ~ 

Sigorta ücreti dahil olmak üzere nakilleri için 32 
lira bedel tahmin edilmiştir. g& 

Eksiltme 30 mart 935 tarihine rastlıyan cumartes~ Ut' 
nü saat 15 de Ankarada Nafıa Bakanlığı Malzeme miıd 
lüğü odasında yapılacaktır. 

İstekliler 2436 lirahk muvakkat teminatlarının ınal~ 
dığına yatırıldığına dair olan makbuz veya banka teJll ;i;J 
mektubu ve Ticaret Odası vesikası ile birlikte teklifle 13" 
30 mart 935 cumartesi günü saat 14 e kadar Ankarada 
kanlık malzeme müdürlüğüne vermiş olmaları laznndıt'·; 

İstekliler bu husustaki şartnameleri Bakanlık rnalt: 
me müdürlüğünden 163 kuruş bedel ile alabilirler. 

(581) 1- 1007 _.,,;' 

Devlet Demiryollarından: 
Tenzilatlı gidiş - dönüş yolcu tarifesi aynı şartlarla !~ 

Haziran 1935 sonuna kadar uzatılmıştır. (604~ 

Çankırı Belediye Reisliğinden 
20.3.1935 te ihalesi yapılmak Uzere kapalı .zarf usı.ı~: 

münakasası ilan edilen ( 150) adet su sayıcısının ıniln8 ,ıs· 
sasr, görülen lüzum üzerine, 20 gün daha uzatılmış ve·~ 
nacak sayıcılarm kuturlan ve teslim müddetleri değiştdı .11 rniştir. İhalenin 10.4.1935 günü saat 14 de Çankırı bele 1 

lmtiyu ıahibl ve Baş.mu 
harrirl Falih Rıfkı ATAY 
Umumi neşriyatı idare eden 

\'l;lı İşleri MUdUrU Naıuhl 
BAYDAR 

1 

dairesinde yapılacağı ilan olunur. -----rt-

SİNEMALAR 
Çankm csddtsi clvaundı 

Ulu& Bımmıvfnd• buılmış· 

l '"· 

I YENi 1 
Telakki edilen emir mucibinoc sinema/ ar searı.s aralarında tamamen havaland1rz Jacaktır 

BU GECE 

Llan Haldin en ı;on ve en g1u:el eseri 
SEVDA GECESİ 

Almanca eözlU, mü.dk; da111 ellenoell 
ılh.ncıletlı dolu muunm bir fldeıec 

BUGÜN BU GECE 

Hissi ve milcsıir bir şaheser 

BEY AZ RAHİBE 
Can. Helme Hay~• - Clark Gabte 


