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Giinclelik 

TEKNiK VE SiY A A 

Teknik insanlığın yükselmesi
ne Yardım eden en büyük güc ol
llıalda beraber, başıboş bıralulm
İ~ ona zorluklar da çıkarır. lnsan
~gın ve tekniğin şiındiki durumun-

a bunu pek eyi görı.iyoruz. İn
~nların elinde bilginin ve tekni
aın aonıuz güderi vardır. Fakat 
onlar bu güderi yalnız kendi bay
İllddarı ve gönençleri :rin kul-

Adımız, andımızdır. 

1,; Atatürk'le '\IKamutay'da 
Dünkü tOJllantıda 
neler l{oııu§uldu? 

Mısır Krralr arasında 
kutlama telyazılarr 
Rei•icümhur Atatürk, Mmr 

Kıralı FuaJ Hazretlerinin do
ğumlarının yılJönümü müna
•ebetile afağıdaki telyazmnı 
göm/ ermiıtir: 

29. M R1 19:->5 CU'JA -----------
l'ari:ı, 21J ( A.A.) - ~/aten gazeıe.-.irrirı 
Boulognc'dcn ijğrcııcliğirıe göre, lrıgiltcrc 
bankası /r<m .. ız barıkcuına Ü( nıUyon al· 
tın iAterlin gi'irul41ı·mifdr. 

Her yerde 5 kuru~ 

anınalrtan henüz uzak bulunu:_1ar. Teknik yaratıcı olduau ka
köw. d~ yıkıcı ve öldürücüdür. Ona 
u.:_ !•tekler buyurukluk yapmca 
-uıcı rolüne geçer. Ve uzun yıl
~da Y•rattıklannı birkaç gün 
ı~ande yokeder. 

Zatı Hatmetanelerinin do
ğumlarının yıldönümü müna
sebetile, en samimi tebrikleri
mi ve ıahsi saadetlerile Mısırın 
refahı için olan temennilerimi 

Kamutay dün saat on bqte 
Trabzon saylavı Bay Hasan Sa
ka'nın başkanlığında toplanmıt
tır. Söz alan Maliye Bakam Bay 
Fuad Agralı bugün gelen evrak 
arasmda bulunan hayvanlar ver
gisi kanununun ikinci maddesinin 
A f ıkrasmı değiıtiren bir layiha
nın; kanunun bir nisandan bath
yarak meriyete konulacağından 

ruznameye alınarak konuıulma
sım dilemit ve teklif Muğla sayla
vı Hüsnü Kitabcı'mn düsünceleri 
dinlendikten sonra oııan~ıthr • 

Kont De Martel, ayrılmudan """' Dııarı işler Bal:anrmrz"v• Frıasa 
Büyüle ": 'çı'sl ilt birlikte. 

' arzederim. 

Kont De Martel Kamal ATA TÜRK 

... !~nlığın böyle bir oluş ile kar
•-..,mamaıı için tekniğin bir dü
Zene bağlı olması gerektir. Bu dü
~ll rerek ııyasal ve gerek ökono
~~alanda tekniğe yol gösterme-

Kıral Fuad Hazretlerinin 
verdiği kar!ılık Ja şudur: 

Layiha okunarak üzerinde ıöz 
istiyen olmadığından maddeler 
reye konularak onanmıttır. Adana trenile gitti; durakta uğurlandı 

ıdar · İnsanlığın bugünkü duru· 
lllundan onun teknik güderden zi
Jade bu düzene iıtekli olduğunu 
anlıyoruz. Fakat istenilen düzen 
~er feyden önce inıanların mora-

Nazik temenni ve tebrikle
rinizden dolayı hararetle te
fekkür ederim. Şahsınız ve 
Türkiyenin refahı için ıami
mi temennilerimi arzetme-kle 

Bundan sonra devlet memur
ları maaşlarının tevhid ve teadü
lüne dair olan 1452 sarılı kanuna 
ekli kanunun konutulmasma bat
landı. Birinci müzakereıi evelce 
yapılan kanunun maddeleri oku
narak onandı ve kanunun kabulü 
büdce maaılarımn artırılması iti
bariyle bir masraf olduğundan ya
zılı reye konulup konulmamıuı 
meselesi görüşüldü. Batkanın tek
lifi üzerine yazılı reye konulması· 
na karar verildi. 

Fransa'nm Suriye ve Lübnan 
F evkalide komiıeri Kont De Mar• 
tel, dün ıaat on kırk bet treniyle 
,ehrimizden Aadana'ya hareket 
etmiıtir. 

t 

ı bahtiyarım. 
FUAD 

~ 

Resmi yazılarda Öz· 
türkçe kullanılacal{ 

an1 e ve iç yaıayııına bağlı bir it 
0 duğundan bu alanda uğratmak 
~ reliyor .. Teknik ilerleme ko

'1 iıe de düt ünce de ve iç yaıa· 
11,ta ilerleme çok ağırdır. Onun 
~ın teknik dizginlerini kopamııf 

11' durumda ne yaptığını bilme -
den kendi başına koıup gitmek
tedir. 

Acun da üretim artmıf ·• sa vat i
Çİn Yeni ve türlü ıeyler bulunmuf .. 
'bunlar her gün tekrarlanan du
)\tlclardır. Fakat öte yandan da 

İstanbul, 28 (Telefon) - İçeri 
Jıler Bakanlığından İstanbul vila
yetine gelen bir telyazısmda Türk 
Dili Arattırma Kurumunca hazır
lanan osmanlıcadan türkçeye kar
ıılıkların resmi yazılarda kullanıl-

Reyler toplanılarak taınifinde 
1452 sayılı kanuna ekli olan bu 
kanun için 259 rey verildiği ve 
259 reyle de kabul edildiği anla
şıldı 

Kont De Martel, tür:k ve franıız 
bayraklariyle ıüılenmit olan duc 
rakta Dııarı lıler Bakanı Bay T. 
Rüttü Aras'la Cumur Reiıliği &,. 
yaveri Celal ve Batbakanhk Hu
susi Kalem Müdürü Vedid, fransız 
Büyük Elçisi B. Kammerer, Anka• 
ra Emniyet Müdürü, Merkez Ku· 
mandanı, f ransız büyük elçiliği er• · 
kanı tarafından uğurlanmıt ve bir 
polis müf rezeıi ıelamlamıtbr. l Misafirimiz An1cara durağrmfı 

Rüttü Kont De MarteJ'• UDiN Jra. 
dar refakat etmektedir. (Sonu .1. anca sayı/ada) (Sonu J Qncü sayı/ada) 

-
Kamutay cumartesi sünü saat 

on bette toplanacaktır. 
Mihmandarlan Dıpn itler Ba

kanlrir Hmuıi Kaleminden Rıfkı 

Osmanlıcadan Tiirkçeye Karşılıklar Kılavuzu N. S 
1 _Üz ıürkçe köklerden gekn sözlerin karııtuna (T. Ki).) beldeği ( al<imeti) konmuııur. Bunların her biri hakkında sırası ile ıumanlarınıızın ( mütsha.,ıt) 

yazılarını ga:.eıelere vereceğiz. 
2 _ Yeni konan karıılıkların iyi ayırd ediln~i ~in, gereğine Kiire, /ransızcaları yazılmıı, ayrıca ifrnekler de kon ulmu~tur. 
3 _Kökü ıürkçe olan kelimelerin bııgiinkü iflenmi~ l'e kullamlan ıehilkri alm mışıır: Aslı ak olan hak, aslı iigilm olan hükiim, ıiirkre "çek,, kökünden ge-

len şekil gibi. 

r.ed.en:- t ::::::ıı: (Fr. :Jrpore. 

Örnek: Bedetıl itinalarla kendini korumak, yal
?'z lendi nefsine değil, bütün yurda faydalı bir 
'ftir, = Bedensel özen/erle kendini korumak, 

Yalnız kendi özüne değil, b1ltıin yurda laydalı 
bir iıtir. 

8eci'etıae1c = Başlamak 
8

edi -= Batlama 

aecıe...: c·· ·· be (P ) Nomade ·• == oçer, goçe = r. 

8ect1ıaıa Kötücül es: (Fr.) Malvcillant 

Örnek: Bedhah olan insanın akibeti iyi olmaz 
::::: lCöMıciiJ olan insanın sonu iyi olmaz. 

~ık - Kötücüllük = (Fr.) Malveillance 

Örnek: Bedhah/ık eden, kendine eder = Kötücü
lliilc eden, kendine eder. 

lledt.1a =- Huysuz, kötiahuy 

8ecti. ~ Bediz (Fr.) Mcrveillt 

Örnek: 1 - Buz deryaları üzetı'nde tabiatin bir 
~ole bedialarına tesadüf olunur = Buz dcnizlerı 
u~erfnd t- . . k d' 1 . ı· . e uremın bır ço be ız crıne rast:e ınır. 
2 - Bu çalınan piltp, bir bediadır = Bu çalı • 
11811 parça bir bedizdir 

&.el.-
1 - Bedir (T. Kö.), (2) 
Z - Dolunay"""' (Fr.) Pleine lune 

~ = Kılavuz - (Fr.) Guide 

~dzebaa Kötüdil 

ile 
l•Yet :::: Pekçok 

~-rnek: Düşman karşısında pek çok l.orkuya 
"len == Muvacehei ftdada bcgayet duçarı havi 

ola11 

~l) "Çtllıı-e., anlamına olan "bet (bed),. ile, 

~6i" •1uıunı da veren "it ar, er, ır, ur, ür,: 
"°W~en yapılma bir türk kelimesidir. Bu :•u,,.... ayuca (Radlof. IV.) de "b~ır .. ~k • 

de Y•l'dır Jıi mecu olarılc "ziynet, tezyınat,, ... 

Behadir -= Bahadır (3) 

Behane = Bahane (4) = (Fr.) Prctexte 

Bl'hemehal, beherhal = Her halde - (Fr.) En tout 

C38 

Beher """' Hcrbir, her 

Behimiyet = Hayvanlık = (Fr.) Bcstialite 

Behre - Pay, ület 
örnek: ı - Onun lisaniyat ilminden hiç behre
si yok = Onun dil biliminden hı'ıı· il/eşi yolc. 

2 - f yiliklerinizJen biz de behremend olalım = 
İyilıklerinizden biz de pay alalım. 

Bcht Şatkınhk (Fr.) Etonnemcnt 

Behte uğramak, mephut olmak - Şaşakalmak 

Beis Zarar (T. Kö.) 
örnek: Bu i§i yapmanızda lıiç bir zcırar (beis) 

gormüyorum. 

Bekar Ergen (Fr.) Celibataire 

Bela Bela (T. Kö.) 

Belagat Uzdillik -= (Fr.) E!oqucnce 

örnek: Bu hatip belağstiyle hepimizi teshir et-
ti Bu :ıykaç uzdilliğiyle hepimm büyüledi. 

Beliğ Uzdil = (Fr.) Elo lucnt 
örnek: Onun kadar beliğ adam pek az bufun"r 

Onun kadar uzdil adam pek az bulunur. 

Belahet = Aptallık, alıklık - (Fr.) Idiotie 

Belde (Medine anlamına) = Site (T. Kö.) s= 

(Fr.) Cite 

Belde (Şehir anlamına) 
(Fr.) Ville 

Şehir (Şar'dan) = 

Bel'etmek Yutmak = (Fr.) Engloutir 

Bül'um es Yutak 

(3) Kelimenin Türkçe eski ~ekli ayniyle (Ba

ğatır)dır. 
(4) Kelimenin Türkçe tski itlUi ayniyle (Ba-

iına)dır. 

Benam = Ünlü 
Örnek: Yiğitlı'ğiyle üalü Şecaııtıyle benanı 

Send Bağ = (Fr.) Lien 

8end (Su bendi anlamına) - Büget = (Fr.) 
Barrage 

Bende Kul, köle (Fr.) Esclavc 

Bender - ltlek iıkele 
port de comm('rce 

(Fr.) Ville maritimc, 

Beni Oğullar = ( Fr.) Fils, enfants 

Örnek: Beni lsrail = l.<ırail oğulları 
Ber = One, gibi 

Bervechi atı, bervechi zir - Aşaı>ıda 

atiyen) 

- ber Goğüı 

Örnek: Semenbcr - Ak göğıi lu 

- ber Alan, göturcn, getiren 

(Bak: 

Örnek: Dilber - Gönul alan, - Peyamber = 
Haber getiren 

Beraber Beraber (T Kö) 

Beruct = Berilik, aklık (Fr.) Acquittemrnt 

Örnek: Onun beraetinc butun onu bılcnler phit. 
tir Onun beriliğınc bütün 011u bile11/er taıuk
tır 

Beract - Berilenme, Aklanma 

Bea·act etm L· Beriknmclı, Ak!anm k ( Fr.) 
Etre acquitte 

Örnek: Beraeı etmesinden çok se~ wdını Ak-
Janmas111dan çok sevmdım 

Be acti zimmet mazbatası (5) - Berilik kcadı, al< 
lama keadı 

(S) Türkçe temız anlamına gelen (arı) sozu 
Arapça (iri) nin kökü oldugu gibi Turkçe (Be
ri) sözü de Arapça (Beraet) ten gelen (Beri) • 
nin karşılığı ve koküdür. Eskiden halk ar sın. 
da ''Aman, fU dertten beri olayım da ne oluı-
sa obun,, f ibi söıler yayııadı • 

Beraet (Masumiyet anlamına) =- Anlık (Pr.J 
fnnocence 

Berakiı = Tersine - (Fr.) A l'enverı, par cont~ 
Örnek: Meseleyi beralcis edelim = Sorumu 
renine cevı'relim 

Berat Berat (T. Kö.) (Fr.) Brevct 

Beray = için 

Örn<'k: Oraya i11 ıçi11 gitti - Oı-ay• berayi ma .. 
Jahat gıtti. 

Bereket Bereket (T. Kö.) 

Berf Kar (Fr.) Ncige 

Berauzar Andaç - (Fr.) Souvcnlr 
Örnek: Şu el yazınız, müsaade eclerseniz, bendf 
bcrgılzsrınız k11/srn = Şu el yaumz, izin veri" 
seniz, bende an iscınız kalsın. 

Berguzıde Sc~km = (Fr.) Select 

Örnek: A ~arı bergüzidcsiyle şolıretşiar olan a 

Scçkırı Pcrlerıyle ün alan 

Berhava etmek Uçurmak (Fr.) Faire lilUtcr 

Örnek: Ulak bır dın mıt koca bir kaleyi uçur. 

du (berhava etti) 
Un peu de <lynamıte suflit iı faı're sauter uM 

graııdc fortcres c 

Berha\'a olmak 
Saut r 

Uçmak, b<tşa ıitmek - (Fr.) 

Beri (Munezzeh anldmına) = Arı, beri (T. Kö.) 
(Fr.) l~xcmpt, aHranchi 

Örnek· K flcı ı ı ·s:ıvıdc11 bendir - Her tur/it 
len lıkt n bcrıdır. 

Beri) yuzzimme ( Bcr et ka~ nmı ) : Berilenmiı, 

Pklanmıt (Fr.) Acquittc 

Berid Ulak - (Fr.) M ss g"r• Courricr 

Berin - Yüksek 

Beriye Çöl """ (Fr.) Descrt 

Berk = Şilllf4!k - (Fr.) Eclaır 

Berk = Yapnk = (Fr.) Fcuille 





"ııı MAK 1 UIJ5 l.:UMAI 

Yarı 1ııyasal 

Barış k.onuşmaları 
BerlirJ'de konuşan lngiltere, susı: 

yor. BiJ.diride yalnız, her şeyin konu • 

flU/duğıı ve iki tarağfrn da memnun kal. 
dıgv .. J • 1 soy endı. Konuşulanlar nedir? Ni • 
çin ve nasıl iki taraf da memnun kal • 

mıştır? Hiç bir şey bilmiyoruz. Fran -
sız · ve ıta/yan matbuatrnrn ağzrndan 

yalnız aıılıyoruz ki, Berlin konuşmala -

rı, hiç olmazsa bu iki memleketi hoş . 

landrr{naktan uzaktır. 
Belki de bu susma, Eden Moskova

ya gittiği, dönüşte Varşova ve Prag'a 

uğrıyacllğı içindir. Fakat bu cılız bir 

"belki,, dir. Çünkü iyi duyuk alması 

gereken Fransız ve İtalyan matbuatı da, 

eğer sebeb olmasa idi, ağzım tutar ve 

inl{iliz nazırlarrnrn sıyasal turneleri 

bitinciye kadar karşı _ yan hiç bir şey 

söylemezdi. 

Şimdi Anthony Eden, Moskova'ya 

v3rrııcş bulunuyor. Burada. da. herşey 

açık konuşulacaktır. Çünkü Berlin gi • 

bi Moskova da, teşrifatsız konuşan re

jimlerden birinin merkezidir. Bundan 

başka, City'nin adı ile Sovyet devlet 

adam/arının Avrupa genel durumun~ 
görüşmeleri, ancak açık bir şekilde ya

pclabilir. Evsahibleri ne kadar sadece 

barıştan ve bunun sıyasal lormüllerfo· 

den, misafirler de ne kadar barı~·.ztı 

çok üçüncü Arsulusal'rn Avrupa ve 

acun politikasından yaptığı tedahüller. 

den bahsaçmayı tercih etseler, bahs'ın 

kendisi, müsbet olmak için, ister iste -

mez her iki tarafrn görüş isteklerini 

tamamen kucaklryacaktır. 

(Çok yazık ki, diplomatik konuşma

ların protokollarr neşredilmiyor. Meı. 

hur "hikmeti hükO.met,, prensibi bunu 

abamaktadır. Belki bizim torunları • 

mız, bunu yapacaklardıt. Ve o zaman 

bu protokollar, büyük bir lezzetle oku. 

nacaktır.) 

Şimdi, Anthoni Eden de Londrı'ya 
döndükten sonra, lngiltre, sadec• barıı 
değil A vrupa'nın dolayısiyle de acunun 

genel durumu üzerindeki bütün bilgi • 

!eri toplamış olacaktır. 
lngiltere, savaştan sonra, Jlk defa ola. 

rak yeniden hakem roli:nü takınmr.j 
oluyor. Sir Edward Grey'in tereddii •;;;. 

gene/savaşı çözmüştü. Diliyelim ki, Sir 

]ohn Simon'un da bir tereddüdü, aynı 

şeyi yapmasın. 

BURHAN BELGE 

Resmi yazılarda Öz· 
türk~e kullanılacak 

(Başı 1 inci sayıfada) 

ması bildirilmittir. "Uluı,, gazete· 
ıinde bunların 25-3-935 tarihin· 
den itibaren çıkmakta olduğu ve 
gazetenin her gün gönderildiği, 
bundaki öz türkçe sözlerin çoğal
tılarak bütün daire ve müe11eıe· 
lere dağıtılması bildirilmektedir• 
Ayrıca maarif idaresince bir ta
mim yapılarak muallimlerin de U· 
luı gazetesini takib etmeleri bil· 

dirilmittir. 
••• 

Abonelerimizden 

dilekler 
1 - Kılavuzun çıkması üzeri

ııe abone yazılmasını iıtiyenlerin 
birçok telgraflannı alıyoruz. Bun· 
larda ve mektuplarda Ad, soy ad· 
ları ve adresler okunaklı ve açık 
ohnalıdır. 

2 - Ulus idaresinde fransızca 
~nkara ve ülkü için de aboneler 
)azılmakta ve para alınmaktadır. 
Karışıklık olmamak için abone pa· 
raları gönderilirken havale kağıd
larına gönderilen paranın har.gi l 
gazetenin hangi ayının abone pa
rası olduğu yazılmaldır. 

İngiliz kabinesi 
Son toplantısında Berlin
de emeklerin boşa gitme

diği sonucuna vardı 
Londra, 28 (A.A.) - Havas bildir

meninden: 
Dünkü baaknlar meclisi bitimindeki 

intibam, karışık ve ihtiyatkar bir ma
hiyeti olduğu kaydedilmektedir. 

Sir Saymen'in bugün avam kama. 
rasında seyahati hakkında kısa bir be
yanatta bulunması muhtemeldir. 

Öğleden sonra davet edilen İngiliz 
ve yabancı matbuat mümessillerine, 
kendilerine hiç bir beyanatta bulunu
lamryacağı bildirilmiştir. 

Daha dün sabah, Deyli Telgrafın 
Berlinden almış olduğu heyecanlı du
yuğun hakikate uygun gibi olduğunu 
teyid eden salahiyetli mahfille,r, dışarx
işler bakanmn dönmesinden sonra bir 
şey söylemek istmemişlerdir. 

Resmi ihtiyat ile mukayyed olmı
yan sıyasal şahsiyetler, bu noktaların, 
Dey1i Telgraf bildirmeninin bildirdiği 
kada.r sarahatle bildirlmemş olduğu lı:a

naatndedirler. 
Bununla beraber, bu noktalar Hit· 

lercilerin görüşlerinin hulasasını teşkil 
etmr.ktedir. 

Bu görüş ve fikirlerin bütününden, 
dün akşam, sıyasal mahfillerde şu so-
nuc çıkarılıyordu: • 

Hük{lmet henüz tutacağı yolu ta
yin etmemi~tir. Evelce malilm olan bir· 
birine zıd nüfuzlar, bükUınetin içinde 
olduğu gibi dıtında da tesir icra et· 
mekte evam ediyorlar. 

Bu itibarla, kabinenin, Sir Saymenin 
raporunu alıp tetkik ettikten sonra ka
bul edeceği neticeler hakkında şimdi· 
den tahminlerde bulunmak vakitsiz o· 

lur. 
Bununla beraber, dışarıişler baka. 

nının kendisine bildirilen ısrarlı taleb
lerin yalnr% mahiyetlerinden değil, fa
kat a.ynı zarııanda Jekllerinden de kuv. 
vetle müteheyyiç olduğu tezahür et

mekte'dir. 
Mubafazaklrlar bakanlarla siyasi 

f<ihısiyetlerin, Almanyanın ittirakine a
çık kalan andlaş.malar vasıtasile emni. 
yetin mUıterok bir aurette hnsimi fik· 
rine gittikçe daha taraftar olduklarını 
bildirmelerine lntiı:ar edilmektedir. 

Berlin görüşmeleri eyi 
sonuclara varmış 

Londra, 28 (A.A.) - Röy;terin bll • 
dfrdiğine göre, akşamki kabine toplantı. 
sında Sir-Saymenin beyanatından ıonra 
hasıl olan intiba, Bedin ziyaretinin ta • 
mamen bu ıahmete değer ıayıldığı yo • 
lundadır ve ingiliz kabinesi ta.rafından 
B. Hitlerle azel bir teınaa tesisi için ıka· 
bul edilen usulün tamamen doğru oldu

ğu görülmüştür. 

Avrupa devletleri 
konferansı 

Londra, 28 (A.A.) - Deyli Meyle 
göre, dünkü kabine toplantısında, ya. 
kında Londrada toplanmağa davet edi· 
lecek olan Avrupa devletleri konferan. 
sına Alm.anyantn da çağırılmasına ka • 

rar verilmiıttir. 

B. Saymen avam kama
rasında sonucu anlatacak 

Londra, 28 (A.A.) - Kabine dün 
akşam avam kamarasında toplanmıttır. 
Bu toplantıdan maksad, Sir Con Say· 
menin Berlin yolculuğu hakkındaki 
rapornnu dinlemek olup bu raporda ya• 
zıh meseleLer hakkında herhangi bir 
karar alınmasına matuf değildi. Bun. 
dan ötürü toplantı, ancak 14 dakika sür-

müştür. 

Royter ajansma göre Sir Con Say
men, zaman:nda kabineye ziyareti hak
kında ıbir memurandum.verecektir. 

Sir Con Saymen'in bugün avam 
kaaıarasında kısaca beyanatta bulunaca· 
ğı umulmaktadır. Şimdiki halde resmi 
mahfille.r Berlin yolculuğunun sonuc. 
ları hakkmda ağızlarını açmıyorlar. 

İngiliz Kıralı Sir Con 
Saymen'i kabul etti 

Londra, 28 (A.A.) - Kırat Sir Con 
Saymen'i kabul etmiştir. Mülakat 45 
dakika devam etmiştir. Sir Coıı Say-

ULUS 

Radek'in bir yazısı 

Rn~ya barışı korumak • • 
ıçın iııgilterf( ile anlaşacak mı? 

Moskova, 28 (A.A.) - B. Ra
dek, ulusal du;uma ve lngiltere 
sıyasasına dair lzvestiya gazete· 
sinde neşrettiği uzun bir yazıda 
diyor ki: 
"- Yeni medeniyetimizi, orta 

ve garb Avrupali\rının ihtiva etti
ği en değerli şeylerden istifade 
ederek kuruyoruz. Biz kapitaliz
min soysal felaketi içinde doğduk 
ve, Lenin'in dediği gibi, ''felaket
li devre,, den korkmuyoruz. Yeni 
rejimimizi ve yeni medeniyetimizi 
kurmak için bir harb felaketine 
ihtiyacımız yoktur. Barış yolunu 
tercih ediyoruz. Bunun içindir ki, 
Sovyetler Birliğini ve yeni bir ha
yat kuran uluslara emperyalist İn
giltere' den ayıran şeylere rağmen 
Avrupanın en kuvvetli kapitalist 
devletlerinden biri olan bu devlet 
barışın tehlikede olduğu her yer
de barıf sıyasasını sarsılmaz bir 
surette takibe kati surette karar 
verdiği takdirde bunu müsaid su- -
~ette kartılarız. Bunun temini için, 
lngilterenin, barba kartı teminatı 
mıntakavi kartılıklı yardım and
latmalarında arayan uluslara ma· 

men, hüıkümdara Berlin ziyareti hak· 
·kında malumat vermiştir. 

Amerikada Almanyayı 
protesto etmek 

ceryanları 
Vaşington, 28 (A.A.) - Eyi duyuk 

alan mahfillere göre, Berlin görüşme • 
terinden dolayı hükQmet · endişededir. 
Ve hayal inkisarına uğramııtır. Bazı nü
fuzlu muhitler, Almanyanın muahede • 
leri ihlil ettiğinden dolayı Amerika ta
rafından protesto -edilmeıine taraftar

dırlar. 

Deyli Telgraf ve durum 
Londra, 28 (A.A.) - Bu sabahki ln

giliz gazeteleri, Bedin konuftD8lan hak

kında pek az tefsirleri ihtiva etmekte .. 

dir. Gazeteler tahminlerde bulunmadan 

önce, Cir Con Saymen'in eöylediklerl • 
nl beklemeği tercih etmektedirler. 

Deyli Telgraf gazetesi, Almanya'nın, 

anlaşmalann değiştirilmesine ald aert 

isteklerinin uzun listesini yazdıktan son. 

ra, bilhaaaa ıunlan yazıyorı 

'1İngili% mümeıailleri, Almanya ta. 

ıafmdan bu gibi istekleri iıtemiyorlardı 

Almanyanın doğu andlaşmasma göster· 

diği anlaımazlık isteği silahaızlanma u. 

mudunu pek durluksuz bir şekle sok • 

maktadır.,, 

"Morning post., gazetesinin diplo • 
maıi bildirmeni Bedin konuşmalarmda 

sızan duyukların kötil olduğunu yar • 

maktadır. Yakın bir tarihte Almanya'· 

mn tek başına kalarak, başlarında Fran

sa ve Rusya bulunmak üzere anlaşmala~ 
rın değiımesin.i istemiyen kuvvetli bir 
kütlenin kurulacağı pek muhtemel gö • 

ıühnektedir. Fransa ve İngiltere gibi, 

İtalya da, Almanya'nın genişlemek ar. 
zusu önünde Rusyayı feda edecek, kısa 

görüşlü bir politika gtidmenin tehlikeli 

olacağını onamaktadır. 

Hitler'in durumu, elbirliği aıyasasını 
imkinsız değilse bile zor kılmaktadır. 

BELÇlKA'DA 

Belçika kabinesinin 
durumu 

Brüksel, 28 (A.A.) - B. Van Zel

land'ın cuma günü umulan ekseriyeti 

elde edememesi muhtemeldir. Çünkü 

çok mühim olan katolik liberal azlığı 

sosyalistlerin iktidar mevkiine iştirak 

etmelerine ve B. Van Zelland'ın Bel

çika frangı mahsus derecede kıymeti· 

ni düşürmek için beslemekte olduğu 

söylenilen niyete muhalif bulunmakta

dır. 

B. Radelc 

ni olmaması lazımdır. Bu uluslar 
mezkur andla,malara girmek isti. 
yen kimseyi bundan hariç tutmı· 
yacaklardır. Keza bunun temini 
için, doğrudan doğruya alakadar 
bulunduğu kısımlarda bu kabil 
andlaımalara bizzat kendisi de 
katılmak ıuretiyle, lngilterenin, 
barıtın bozulmasını gözeten ve 

gittikçe artan temayüllerin önüne 

Ywıan milli bayramı mü
nasebetile büyüklerimi
zin kutlama telyazıları 

Yunan milli bayramı münasebetiyle 
Batbakan general İsmet İnönü ve Dı. 
ıarı İtleri Bakanı B. Tevfik Rüştü A. 
raa ile yunan Başbakanı ve Dışarı iş
ler Bakanı B. Çaldariı arasında teati 
olunan tebrik ve teşekkür telgrafları· 
dır: 

Ba.şbakaa B. Çaldaris Hazretlerine 
Yunan milletinin bu bayram günün

de zatı devletlerine cümhuriyet bUkO.. 
metinJcı en hararetli tebriılderinJ ve aall 
doet yunan milletinin N&det ve refahı 
hakıkında aamimi temennilerimi auet. 
meld• babdyarım. 

İSMET tNöNtt 

Baıbskaa ismet lnönü Hazretlerine 
Ankara 

Hararetll telıraflarından dolayı zatı 
devletlerine ıaınimt surette teşekkür 

eder ve asil türk milletinin refahı hak
kındakıl temennilerimle birlikte halisa· 
ne doıtluğumun ve yüksek hürmet ve 
takdirimin teminatını ·kabul buyurma· 
nızı rica eylerim. 

ÇALDARİS 

Dııarr lfler Bakanı B. Ça/daris 
Hazretlerine 

Atina 
Yunan milletinin bayramı münasebe. 

tiyle ıatı devletlerine aamimi tebrikle. 
rimi arz Ue keabişeref eder ve kODl§u 
dost kahraman milletin azamet ve refa
hı hakkındaki hararetli temennilerlmin 
kabulünü rica ederim. 

T.R.ARAS 

Dııarı lıJer Bakam B. Tt1vlilı RliıtiJ 
..tras Hızretleria• 

Aalr•r• 
Milli bayram müna9ebetile iÖnder· 

mek lQtfünde bulunmuı oldukları doı· 
tane tebriklere karşı hararetli teşekkür. 
terimin kabulünü ıatı devletlerinden 
rica eder ve bu f ırsaattan bilistifade 
asil dost milletin refahı hakkında eıı 

iyi temennilerde bulunurum. 
ÇALDARİS 

-···· 
Ankara radyosu 
Ankara Radyosunun bu ak§3mlll 

programı tudur: 
19,30 Danı musikisi 
19,40 Çocuk saati 
20 Musiki: 

20,20 
20,30 

20,50 

Vivaldi Concerto 
Keman: Necdet Remzi 
Piyano : Ulvi Cemal 
Ev kadınına öğütler 
Musiki: 

Haydn Tri6 
Necdet Remzi : Keman 

.Ulvi Cemal: Piyano 
Edib Sezen: Viyolonsel 
Haberler. 

geçilmesine yardım etmesi lazım• 
dır. Sovyetler Birliği, barıtın ku11 
vetlenmesi için yapılaca} bu ça
lıımada ciddi bir ıurette' hiç bb 
gizli maksad olmaksızm İngiltertı 
ile itbirliği yapmaya hazırdır. ln
gilterenin başka türlü bir ~ıya~a11 
savafa götürecektir. Bu f E>I<' '•eti 
arzu etmiyoruz, fakat bundaıı he• 
kesten daha az korkmakta haklı
yız. Sovyetler Birliğinin çok ge
ııit toprakları ve kaynakları, mil· 
yonlarca halkı ihtiva eden teşkila
tının kuvveti, barış aıyasasımn bü. 

tün dünya halk kütleleri üzerin
deki tesiri, bütün bunlar, gerekti· 
rebileceği f edakarbklara rağmen, 
bizim için zaferi teminat altma al
maktadır. Bu fedakarlıklar, Sov
yetler Birliği hükumetine ağır bir 
mesuliyet yükletmiyecektir. Zira 
her köylü, her İtÇi, her entelektü
el ve kızıl ordunun her neferi bili
yor ki, barış için mücadele içinde 
doğmuş olan hükumetimiz, on ye
di ıenelik hayatı zarfında, sarsıl
maz bir enerji ile genel barışın 
kuvvetlenmesi için mücadele et· 
mittir. 

Giintlelik 

TEKNİK VE SiYASA 
(Başı ı inci sayıfada) 

açlığın ve itsizliğin günden güne 
çoğaldığı, bir ülkedeki buluta kar 
fi öteki ülkede daha rüclü bir si
lah meydana ıetirildiği bellidir. 
Bir yandan çağımızın parolası o
lan konfor artarken öteki yam' n 

da uluslararası geçimsizliğinin do 

ğurduğu tasa ve korku ile Y&f&Ylf
taki durluk azalmaktadır. Hele in
tanların iç Y&f&Ylf balmnından bUo 
sün içinde bulundukları clunım 

ıerçekten tekniiin yıkıcı ıüderi
ne ne uygun ve ıenit bir alan oJ. 
muttur. 

insanlık tarihi gözden ıeçirilin
ce bizim yükselme ve ilerleme de
diğimiz ıeylerin çok kez ne kadar 
aldatıcı olduklan anlatılır. Şimdi 
tekniğin yarattığı konfordan da. 
ha çok insan fayda ıörüyona da 
ıene bu tekniğin yıkıcı ıüclerl 
kartısmda o kadar çok insan kor
ku içinde yafamaktadır. T ekniIC 
yeni ve yükıek ... fakat ııyua hep 
o ııyaaa .• insanlık moral ve iç ya• 
ıayıf bakımından yüzyıllarca ön
ce ne ise bugün de o ..• daha kfıtil 
demeğe dilimiz varmıyor .. Bunun• 
la beraber görünüt onu bile IÖJ• 

letecek biçimdedir. Bolluk içind• 
yokaulluk bu çaim 7arattıp acık~ 
b bir durumdur. 

lnsanlıtın yüksek ülkülerine da 
yanan bir moralin lalaYUSluk ed• 
celi bir ııyasa, telmiii kendi e~ 
rinde kullanabilmit olsaydı, ulu., 
l~ra.~aıı geçimi, hiç filpbeaiz batlai 
turlu olur, ve Avrupa ile beraber 
bütün acunun ıoysal ve ökonomi~ 
düzeni daha sağlam, daha verime 
li bir biçim alırdı. Fakat yazık Jd.. 
ııyasa tekniğe değil, teknik ııy~ 
saya buyrukluk ettifinden ıenel 
isteğe aykırı olarak bu dilek biı 
türlü gerçekleıemiyor.. Tekniği.İ 
bütün azğmlığiyle yeniden yık1e 

cı alana geçmit ve ölüm ıilahları .. 
nı çoğaltmak için imanları durma 
dan çalıttırmağa baflamıfla. Mo
ral de, ııyaaa da onun tutsa.klan 
olmuştur. ilk önce kendinde olmı• 
yanlara kartı korunmak için ine 

ı~nın yaratınıf olduğu teknik, ıin 
dı onun kuyusunu kazmağa yel· 
tenmektedir. insanlar bunu vak· 
tinde görüp anlayacak, ve yeni bir. 
düıünce ile kurtulut yolunu tuta• 
cak gücte midir? 

Karar günleri gelmiştir. 
Zeki Mesud ALSAN 
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oyral di) or ki .. 
21 mart 1935 tarihli Folkışer Beo • 

bahter gazetesi, alman dışarı işler ba
kam .fon Noyrat'ın Royter muhabiri 
ıle yaptığı bir görüşmeyi neşretmek • 
tedir. Bu görüşmenin aynen aldığı • 
mız sorgu ve karşılıklarını aşağıya ko

yuyoruz: 
Royter muhabirinin ilk sorgusu şu 

olmuştur: 

- Askerlik mükellefiyetinin ye • 
nidcn tatbik edilmesi karan, 1ngilte
re'nin hayretle karşıladığı ani bir ha
reket olmuştur. Bu karara nasıl va • 
nldığı hakkında sadece bir dUşünce 
verebilir misiniz? 

F. N. - Almanya'mn takındığı ta
vır daima vazıh ve dürüst idi. Siı: de 
biliyorsunuz ki, biz, Versay andlaş • 
ması ile birlikte, blitün ulusların ge -
nel bir silahlanma tahdidinde bulun • 
malarını mümkün kılmak maksadiyle, 
kara ve deniz kuvvetleriyle hava nak. 
liyatınr, tamamen aşağıdaki hükilm .. 
lerde tesbit edilmiş olan ölçüde muha. 
faza etmeği teahhüd eder, cümlesiyle 
başlıyan silahlanmaya dair olan be • 
§İnci faslı da imzalamıştık. Almanya 
bu maddelere tamamen riayet etmiş • 
tir. Hatta, ıuvari atlarının nal çivile. 
ri de dahil olduğu halde en uf aktef ek 
şeylere varıncıya .kadar biitlin savaş 

malzemesini teslim etmiştir, Ancak, 
öteki devletler teahhUdlerini aynı bi • 
çimde yapmamışlardır. Almanya, bun. 
dan sonra gena silahsızlanma yapıla· 
cak umudiylo Cenevre'deki silahsız • 
lanma konferansına da iştirak etti. 

Halbuki, Almanya bunun yerine, 
kendiisne daima müsavatsız bir mua • 
mele yapılması ile dcarşılaşmıştır. Her 

gUvenden bahsetti: fakat Almanya1 

gilven ile ne demek istendiğini sordu .. 
ğu zaman, bunun karııhğını hiç kim. 
sc vazıh bir biçimde veremedi. Veri .. 
len karşılık durmadan değişiyoru. Da .. 

ha sonraları, ıilahlanmanın tahdidi 
için Heriyo ve Makonald projeleri 
ortaya çıktı, Her ikisi de akamete uğ. 
radı. Bunun üzerine, Eden Berlin'e 
geldiği zaman Almanya, kendisinin 

getirdiği Britanya ve İtalya teklifle • 
rini kabul etmeğe hazırdı; hiç olmaz· 
ıa, bunları görüşmeye bir temel diye 
de kabul etmeğe müheyya idi. Bu te~· 
lifler Bartu tarafından reddedildi, 

Silahsızlanma konferansı dolayı • 
ıiyle Dışarı İtler Bakanı &özlerine 
gunları katıştırdı. Muvaf!akiyetli bir 

aonuc vermiyeceğini düşündüğümüz 

için silahsızlanma konferansından ay. 
rıldık ve Avrupa silahlanmasının ge· 

nel olarak azalttırılmaıoı etrafındaki 

bütün uğraşmalarımızın felce uğradı .. 
ğını tesbit ettiğimiz zaman, müdafaa 

için lüzumlu olduğunu gördüğümüz 
silahları güven altı.ta almağa karar 
verdik. Biz yeniden silahlanma halC .. 

kını, ötekilerin silahsızlanma teah • 
hüdlerini yapmamış olmalarından ah. 
yoruz. Apaçık bir duruma katiyen 

lUzum vardır. Baldvin, geçenlerde söy
lediği bir nutukta, alınanların "giz • 

1i silahlanmasından,, bahsetti. Şimdi 
hiç olmazsa durumumuz apaçıktır ı 

Royter muhabirinin: peki ama, ne. 
den askerlik mükellefiyeti genel ola· 
rak tatbik ediliyor? Sorgusuna, Foıı 
Noyrat demiıtir ki: 

- Heriyo, daha 1929 yılında, Al • 
manya'nın, hizmet müddeti uzun olan 
bir ordu yerine hizmeti kısa müddetli 

olan bir ordusu olmasını istemişti. 
Bunun da sebebi, hizmet müddeti .kısa 
olan bir ordunun tecavüz savaşlarına 
elverişli olmaması idi. Fransızlar, as • 

kertik sistemimizi değiştirmekliğimi • 
zi istiyorlardı İşte şimdi onu da yap • 

mağa karar verdik. Bundan başka, za • 
ten M kdonald proJeSı de hizmet 
muddeti kısa olan bir orduyu göz ö • 
nünde bulunduruyordu! 

Muh biı - eTla ı uyandırmış olan 
otuz altı fırka meselesidir • 

F. N. - Tesbit ettiğimiz bütün 
şeyler, yurduna karşı ödevini yapmak 
için ça ırılan her sa lam almanın mu. 
J..ellefiyetini ifade etmektedir. 36 fır • 
ka ise, atide kurumlandırılacak olan 
alman ordusunun tesbit edilmiş çer • 
çevesidir. 

Muha ir - Bütıin bunlardan, niha. 
yet A 'rıı~ya'nın, bugüne kadar ken • 

u l us 

e k d 
Hitler yenı bir ''kağıd parçası,, daha hazırlıyor Bugünkii Afganistan 

Le ]ournal, Paris - 19. 3. 935 
İmzasını açıktan açığa inkar eden 

bir adamla konuşulamaz. İşte alman. 
ların hareketinden çıkarılacak biri • 
cik mantıki netice budur. Bu nokta ka 
bul edilince hadise gayet basittir, 
çünkü düzenliği koruyanlar kıymet 

bakımından üstünlüğe sahibdirler ve 
bu üstünlüğü muhafaza ile teşkilatlan 
dırmak yeter. Buna mukabil, alınanlar 
bu işi yaptıktan sonra onlardan ne gi
bi bir anlaşma yapmak istediklerini 
aormak için yeni konuşmalar yapıl • 
mak istenilirse, büyük bir abdallığa 

doğru gidiliyor demektir. 
Almanların istediklerini bize çok 

aarih yeni bir mülakatta bildir, ;c 
için Hitler Sir Con Saymen tarafın -
dan .kendisine sual sorulmasını bekle
memiştir. Almanya 16 martta yaptığı 
hareket gibi hareketlerle, müteyakkız 
olanların teyakkuzunu gevşetmek isti· 
yor. Haklarını geri aldıktan sonra ye· 
n1 bir anlaşma için konuşmaya hazır • 
dır. Silah beraberliğini başkalarına sal
dırmak için değil, başka uluslar gibi 
güvenliğini temin etmek için almıştır. 
Saygı görmek için kuvvetli olmak ge· 
rek değil midir? 

Mütalea yürütebilmek, kuvvetlerin 
denk olmasiyle kaimdir. Bu denklik 
hakkında Hitler müzakereye hazır ol
duğunu söylüyor. Hatta bizi iyice yu • 
muşatmak için, toprak revizyonlarının 
tek taraflı tedbirlerle yapxlamıyacağı
nı söylemeğe kadar varmıyor mu? 
M. de La Palice de :bundan daha iyi 
bir söz söyliyemezdi. Bir ulusun top· 
ra.Jdan, o ulus bunları korumağa ye -
tecek kadar kuvvetli olmadığı zaman 
alınabilir. Bunun için de mütecavizin, 
dinamizm üstünlüğüne malik olması 
kafidir. 

lşte, memnunlarla kendi halinde 
kimseleri ve çabucak sevindirecek o. 
lan yeni bir anlaşmanın tehlikesi bu • 
dur. Memnun olmıyanlar ise yeni bir 
Sc fırsatı bekliyeceklerdir. Hitler al
ınanların gücüne giden şeyin, alman 

disinden esirgenmiş olan müsavi si • 
llhlanma hakkı olduğu anlaşılacaktır, 
ıanryorum. 

F. N. - Evet, öyledir l 

Muhabir - Dünkil Britanya no • 
tasının, Saymen'in ziyaretinin durum. 

da her hangi bir değişiklik yapacağı 

düşüncesinde misiniz? 

F. N. - Ben, bu düşüncede deği • 
llm. 

Muhabir - Bu ziyareti umud ve • 
rf ci görüyor musunuz? 

F. N. -·Bu ziyaret iyi bir hava 
içinde başlıyor. Sir Con Saymen'in ge· 

lecek pazar günü Berlin'e hareket e • 
deceği meselesinin dün akşam ingiliz 

parlamentosunda alkışlarla karşılan • 
mış olduğunu öğrendim. Görüşmele • 

rin bir parça 2orlu olması ihtimali 
vardır; ancak, bu görüşmeler öncelerı 

de pek .kolay olan ıeylerden değildi; 

hiç olmazsa timdi bu görüşmelerin 

temelleri çok daha vazıh bir biçimde· 

dir. Biz, laf değil, realiteler Uzerinde 
görüşeceğiz, 

Muhabir - Daha bir ciheti sor • 

maklığıma müsaade eder misiniz? 

Başbakan, Avrupa'yı tatmin edici iş • 

]erde alınanların da birlikte çahşmağa 
hazır olduğunu sık sık ilan etmişti. 

Sizin düşüncenize göre, bugünkü ger· 
ginligin azalttmlması hangi yollar .. 
dan gidilmekle mümkün olabilir? 

F. N. - Bana kalırsa, psikolojik 

an çok mühimdir. Bugün artık Alman. 

ya müsavat için kendisine lüzumlu 

gördüğü şeyleri aldıktan ve başbakan 
beyannamesinde ordu kuvvetinin as • 
la tecavüz maksadlarında kullanılmı· 
yacağı ilan edildikten sonra, genel bir 
güven duygusunun daha kolay mey • 
dana gelmesi icabeder. Devletlerin, 
anlaşmaları için muşterek bir esasa 
varmaları imkanı da olabilir. Her:ke • 
sin, bir savaşın Avrupa'yı ebediyen 
mahvedeceği kanaatinde olduğuna 
eminim 

ulusunun 15 yıldanberi maruz kaldığı 
tahkirler olduğunu söylüyor. Fakat 
bu tahkirler sadece mağlfıbiyetin nt' • 

ticeleri değil midir? Mağ!Qbiyeti ta • 

mir etmeden utancı yok etm.:k m' m

kün müdür? Almanyanın yc"li 'ehli 
salibi,, tamamen bu düşünc~lerden il
ham almaktadır ve bütün kağıddan 

yapılmış sedlcrin karşı duramıyacak • 
ları hakiki tehlike budur. Yegane mü. 
essir tedbir, saglam bir korunma kor -
donu yapmaktır. Saint - Brice 

Göriııo·iıı doO-ruluO-u 
~ ~ ~ 

General Gorin;;'le Deyli Meyi ga -
zctcsi muhabirinin yapcıgı müliikatr 
geçenlerde ne.şrctmi~tik. Pravd;ı ga • 
zctesi bu mülakat hakkında §Öyle dü • 
şıirıüyor: 

Bütün alman tayyare zabitlerinin 
bundan sonra askerı rütbe imaları -
mn sebebi hakkında faşist Hava Baka. 
nı tarafından yapılan beyanatın mana· 
sı nedir? Bu beyanat şüphesiz Alman. 
yanın tecavüz tehlikesine uğl'ıyan 

herhangi bir devletin yardımına ken • 
di tayarderini göndermeğe hazır ol • 
duğu manasına gelmez, Almanya'nın 

yalnız "tedafüi,, bir tayyarecilik kur. 
mağa çalışacağı manasına da değildir. 

Barış perisinin kanadlarını beceriksiı. 
ce üniformasına takan "diplomat,, 
Göring'in bu gibi sözleri, Hitler'in 
birdenbire tutulduğu vahim hastalık. 

tan daha az ınanılmağa değer şeyler -
dir. 

Faşist Almanya suratle askeri tay
yareler yapıyor ve yapmağa devam e. 

decektir. İşte Göring'in beyanatının 

manası budur. Almanyanın, hava si • 

lahlarını ultmağa razı olup olmıya. 
cağı meselesini Göring'in sükutla ge

çiştirmesi de ayrıca dikkate değer. B. 

Göring, aavaş tayyare.:iliğinin kaç 
tayyareye sahih olacağını söyleme • 
mek nezaketinde bulunmamıştır. Fil • 
hakika bu, nazik bir meseledir 1 

Krizin sebeblerile netice
leri karşısında Fransa 

Le Journal, Paris - 21. J, 935 
Belçika'daki vahim hadiselerden 

zarar görmemesi gereken bir tek tey 
vardır: O da belçikalılarla fransızları 
birleştiren derin duygudur. Bu duy • 
gu, minnet, dostluk, anlayış ve tesa • 
nüdden mürekkebdir. B. Gutt, Belçika 
kabinesinin düşmesinin Paris'te guya 
kararlaştırıldığı oylundaki fr;.:;e.!~ ·c 
son vererek iyi hareket etmiştir. Doğ. 
ru olan, Paris'e yapılan yolculuğun, 

kabinenin düşmesinin önüne geçmek 
için gerekli olan şartların mevcud ol· 
madığını meydana çıkardığıdır. 

Gazete bundan sonra, Belçika ka • 
binesinin cesaretsizliğinin, Paris'tcki 
karşılanrş tarzından ileri gelmediğini, 
ticari alanda işbirliği yapmanın güç • 
lüğünü,- istihsal fiat/arrnı indirmek 
için en basit çarenin fiat/arı düşür • 
mek olduğunu söyliyenlere cevab ver. 
mek için belçikalıların her şeyden ön· 
ce mahrecler bulması gerektiğini,' Bel
çika için de, ita/ya için de para yardı. 
mı ameliyesinin teklif edildiğini ve 
hatta kurumlandırrldığını yazdıktan 

sonra diyor kı': 
Çekilen Belçika kabinesi hiç şüp .. 

hesiz azami derecede zeka ve salahi • 
yeti kendisinde toplamıştı. Yalnız bir 
şey eksikti: Dağları bile taşıyan inan. 
Bu ise her zaman için en büyük kuv • 
vettir. Belçika kırizi her şeyden önce 
bir .karakter kırizidir. Böyle bir kıriz, 
parlamanter metodlar yüzünden, lda. 
re eden menfaatleri kararlara değil 

kom'hinezonlara, uzlaşmalara sürük • 
lenen iUkelere arız olan kırizdir. tşte 
durumun en vahim tarafı budur. lstak· 
bal, biribirlerine kökünden zıd tema .. 
yilller taşıyan elemanları toplıyacalt 
bir ulusal birliğin teşekkülüne de .. 
ğil, canlandırıcı, hayat verici bir kim .. 
ae bullnmasına bağlanmalıdır. Kırat 

Alber ölmeli miydi? Yaşanılan aaat, 
genç .tural Leopold lçıin mühimdir. 

Saint - Brice 

Ncar Easr mecmuasında Rouald 
M. S. Morrison imzasiyle ve yııkarıki 
başlıkla yaZI/an bır yazıda demliyor 
ki: 

" Avrupa'da sade uluslararasında 

değil ,bazı ulusların kendi aralarında 
da birçok gerginlikler başgösteredu • 
rurken Asya'nın göbeğinde batı Uemi 
için örnek olabilecek bir varlık ağır, 

fakat emin bir yürüyüşle rnkişaf etli . 
yor. 

Afganistan eski geri geçmişinden 

ayrılarak ve batı medeniyetinden öğ. 
rendiği vasıta ve çare !ere baıvurarak 

yeni bir refah çagına doğru ilerlemek· 
te-dir. 

Avrupada uluslararasında hazan 
dostluk. baıan düşmanlık maksadiyle 
bir takım andlaşmalaı yapıldığı §U 

sırada Afganistan, blitün uluslarla iyi 
geçinmekte ve bir ulusu ötekine tercih 
etmediği cihetle kimsenin dUımanlı • 
ğını kazanmamaktadır. 

Afganistan'daki eski nizam değiş • 

rniş, Avrupa'nın eski nizamı onun ye

.cine geçmiştir. Aynı zamanda Avru. 

pa'da da eski nizam değişmiş vı Afga

nistan'ın eski nizamı orada yeni ni • 

zam halinde hüküm ıilrmeğe başla • 

mıştır. 

Afganlılar, bir ulusun bUtlin mu • 

kadderatını bir tek adamın eline bı • 

rakmanın ne feci aonuçlar doğurabi • 

leceğini acı tecriıbeler neticesinde 

öğrendikleri için timdi memleket ida· 

resini meşruti esaslara göre ıcçilmiş 

namuslu vo muktedir adamların eline 
vermişlerdir. 

Baıta kıral olmak Uzere biltiln af. 

gan devlet adamları ihtilal içinde ye • 

tişmiş ve birçoğu yabancı Ulkelerde 

tecrübe görmüş kimselerdir. 

Gün geçtikçe uki Kıra! Nadir Şa. 

hın ve onun adamlarının afgan ulu • 

ıunda ruh birliği ve fcdakirlık duy • 
gusunu uyandırmak hususunda yap 
tıkları büyük vazife büsbUtün belir • 
mektedir • 

Eski Kıral Emanullah Han, Avru. 
pa'da israf dolu bir ıeyahat yaptıktan 
ıonra batı medeniyetini kendi halkı • 
nın kabul etmiyecefi bir tarzda tatbl • 
ka kalkışınca halkın hlikumcte karşı 

emniyeti kalmamıttı. 

Nadir Şahın himmeti ile bugün bu 
itimad tekrar kazanılmıştır. Ve halk 

artık geriye gitmek lstemiyecektir. 
Bu ülkeyi ziyaret eden herkes, bura. 

da lJüyük bir ilerleme bareektf oldu· 
ğunu görür ve afganlıların bununla 
öği.indüklerini müşahede eder. 

Bu Asya'nın dağ memleketinde 
her şeyden daha ehemmiyetli olan or. 
dunun hazer zamanındaki kuvveti 70 
bin kişidir. 

Bu ordu iyi talim görmUş, iyi tec· 
hiz edilmiş ve sıkı bir disfpHn altına 
alınmıştır • 

BugünkU ordunun mükemmeliyeti 
bugünkü Harbiye Nazın Sardar Şah 

Mahmud Hanın gayretiyle olmuştur. 

Esasen her afganlı bir asker olarak 
doğduğu cesur ve memleketine bağlı 

olduğu için bu te§kilatı yapmak kolay 
olmuşutr , 

Hükfimet şekli de aşağı yukarı bi
zim hükfunet şeklimize yakındır. Meb. 
usan ve ayan meclisleri vardır. Kabi

ne üyeleri tecrübe görmüş adamlar • 
dır ki bunların ıyegane amacları ulus • 
larını barış ve refah içinde yaşatm~k 

tır. 

Mahkemelerde kanunlar bertaraf 
lblr surette tatbik olunur. Eski şiddet 
ve tedhiş usulleri kalmamıştır. En 
yüksek temyiz mahkemesi Kabil'de • 
dir. Vilayetlerde de 19 asliye mahke .. 
mesi, memlekette yüz tane J.tadar sulh 
mahkemesi vardır. Ufak cinayetlerin 
muhakemesi polis mahkeelerlnde ya • 
pılır. 

En yeni makinelerle mücehhez ft. 
faiye teşkilAtı vilcude getirilmiştir. 

Polis teşkilatı da asrileştirilmiştir. 
Artılr bir acyyahın, ülkenin bir başın-
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dan hır başına kodar tamamıylc e nı • 
yt. t içındc seyahat etmesi ımkan aiti" 

na girmiştir. 
Maarif Bak ... nhgı butun mektebi• 

ri kontrol altına bulundurur her derfı' 
cedc tahsıl ser~esttir. Memlekette t11._ 
tad mckteblerden başka, sanat, zıraaft 
tıp, fen metkebleri ve ufak 1cnaatla; 
rı ogreten mektebler açılmıştır. 193 
ıenesinde kurulması tekarrur edeO 
Kabil üniversıtesi açılmıştır. Bugun • 
kü afgan posta pulları da afgan ı:ncllı 
telılerinde tahsil görmiış eski bir tal• 
be tarafından çizilmiştir. 

Afganlılar, zaten spora merakh • 

dırlar ölen kıra) da bu alika ve ~.ıt~ 
dad ıkorumak ve ilerlemekte hUY 
bir zevk duymuştur 

Denize en •yakın olan mesafesı 3oO 
milden faz.la olan bu ulkede rontk•d 
müessesesi, akıl hastahanesi, elektro • 
terapi müe sesesi, diş kıliniği, veredl 
sanatoryomu vesaır bütun asri tec.hi • 
zatı tamam bir hastahane kurulınuŞ olıo 
duğunu duyunca inanmıyııcak olıınlal 
çoktur. 

Devlet varidatının uçte ikisını vır 
g:ler ve gUmrük gelirleri teşkil edıf• 
Son iki yıl içinde afgan hiidcesiııd• 
b,r mikdar fazlalık hasıl olmuş, bu da 
ihtiyat akçesi olarak saklanmıştır. 

Afganistan madenleri itibariyl• 
dünyanın en zengin ülkelerinden bi • 
risi ise de bunlar, henüz tamamiyle idi' 
kişaf ettirilmiş dcgildır. 

Şimdiki hukfırnet hem ticareti ko • 

!aylaştırmak hem de madenlerin inkifl' 

fına yardım edebilmek maksadiylı 

memleket içinde demiryolları yaptır • 

mağı pek ziyade arzu etmektedir. 

Son yıllar içinde otomobil gıdip gel• 

muine mUsaıd birçok :yollar yapıJınır 

tır ki bunlardan Kabil ile HindukUI 

ııradağları üzerinde olan Mezarı Şe • 

rif arasındaki yol bilhassa çok güzel 

ve muntazamdır. 
Memlekette telefon muhaberetl 

hayli ilerlemiştir. Bugunku hükumet 

bütün tehirleri ve köyleri telefon!• 

bağlamak ve bir telefon agı kurma) 

azmindedir. 

Afganistan'ın ~on beş ı.ene için-1• 

gösterdili terakkinin her tarafını lı:.ı• 

rada anlatmak imkanı yoksa da het 

halde bir afgan ulusal bankasının kıl" 

rulduğunu ve bunun Hindistan'da "' 

lbir takım Avrupa şehirlerinde şube • 

leri olduğunu söylemek lazımdır. He• 
nüz memlekette kagıd para yoksa da 

pek yakında ihdas edilecektir. Afga • 

nistandaki para sistemi gümıiş sası 

üzerıne dayanmaktadır • 

Son yılların bir hayli ileri gotur .. 

dUğU Afganistan'ın pek yakında Orta 

Asya'nın pek ehemmiyetli bir devıetl 
olacağı anlaşılıyor. 

Eğer Asya haritası Avrupa harita• 

sı ile mukayese edilecek olursa, Af • 

ganistan'ın Aaya'<!aki vaziyeti. lsviç• 

renin Avrupadaki vui:yetini bir hayli 
andırır. 

Ölen kıralın tahta çıktıgı gun soY• 

lediği nutukta geçen şu sozler daima'" 

hatırlanmalıdır: 

" Geçmişi unutalım, ufaktefek ih • 

ti taflan unutalım; ycnıyı kuralı~ 

içimizdeki iyiliği meydana vuralunf 

değerli işler görelim.., 

TORI\ 
ÇOCUKLAI 1 

T Ü R K K U Ş U'na 
uçucu üye yazdınız 

ç~!~!!!!ı.~.r~! .. ı~ 
~ubcsi yakınında 20 metrelik c~ 
de üzerinde köşe başında (İtn 
ca tanzim edilmiş) 302 metti 
Ankara Eczanesine mürac:ıat. 
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Yurd Postası 
Eıki eserlerden 

ÇORUl\ıl l{ALESi 
Çorumda çok e:sr: i çJg!ardan kalma 

bir kale varılır. Kalenin uzunluğu 73, 

duvarLuınm k;ılrnlıgı 12 metredir. 

Kalenin döı t koşesinde mazgallar 

ve duvarların uzerinde biri parçalan · 

mı~. ı.ligeri sağl<tm iki adi top vardır. 

Kalenin tlııvaı ları. muntazam yontul
muş, murabba, nıuslatil, üstüvane şek. 
)' ındeki taşlardır. Hu taşlar arasında !a-
tin lııırııfatı ilf' lı.ıkolunmııs yazr ve 
haçlara ı .1stlanmaktarlrr. , 

Eski Çonım şehrinin bulıımlugu yer 
de }'ukseltilen kale. v;ıkit vakit yapı -

lan savaslarda lıarab olmuş, son defa, 
Danişmend tıiı kleı i t;ırafından inşa e

dilmistir. 

Çorum k.ıJe,,i 1'<in, halk dilinde, tür-
1 .. 
u türlü dsaneler v.ırdır. 

Danişmı;ndler, e"H Jt-ri kaleye kapa

tarak canlı canlr, yJkıyor, derilerini yü 

zerek ıçerı<:ine s.ıman dolduruyorlar -

nıış. Ve bundan iltüriidür ki, Çoruma, 
zulüm ın;ıııa,;ın;ı gelen Çor-um denilmiş 
imiş 

Çorum k<ıll',,ıııt' h.ıpsedılen giızt l 
kadınlar da v.ırılır. Amasya beyi, Şr • 

danın sü.1gtiıı lı.ıl<r~lı kızr, Mihriban da 
bunlar ::ıraı;ınrlat!ıı. 

lı bir kapısı daha vardır. Cümle kapr. 

sından içeri girilince karşılıklı iki o

da görülür. Odalardan bir Kale kuman

danının, diğeri de ölüme mahkum e • 
sirlerin bulunduğu zindanmış. Zinda • 
nm kapısı yoktur. Bir insanın sığabi
leceği kadar, birkaç metre yüksekte de. 

liği vardır. 
Kalenin içinde Selçuk türkleri tara-

fından yapılmış küçük bir cami ve ha
rab bir çeşme vardır 17 inci asırda Ço
nıma da u;'lramış olan Evliya Çelebi 
Çorum kalesinden bahsederken, " ka -

lenin içinde birkaç hane, ambar, mes -
cid, çeşme var idi.,, der. Meşhur seyya 
hın yazdıklarından zamanrmızda yal -
nız cami kalmıştır. Kalenin içerisine 

yenid.::n evler yapılmış ve bunlarrn sa

yrsr bir mahalle teşkil edecek kadar 

çoğalmıştır. 

Çorum kalesi günden güne harab ol

makta, yer yer çokmektedir. 

Şehirdeki bazı inşaat için kale taş· 
tarının gizli gizli aşırıldığı da söylen

mektedir. 
Eski çaglarr"n çeşid çe~i<l d ... virler 

görmüş olan bu tarihi kalenin bütün 
bütün harab olmaması için alakadarla
rın dikkatini üzerine toplamak gerek 

tir. 
Çorum kalt-sınrn büyük cümle kapı

sından h;ı,k;ı, ;ıı lı:a tarafında tl'k kanad· 
-··--~·-----

Ay•luula tiirJii 
Aydın - Germı::ıı.;ıkte avcılık spo. 

rlJ çok ilerlemcktedır. Bu yolda Hü -

•eyin Krrbıyı~ın çok yararlığı göril -

lüyor. 15. 3. 935 tanhinde İzmir avcı -
lar kulübü sıırek avcıları kaptanı Mus

tafa Burhanettin 4 avcı ile Germenci -
ğe g lm.s ve Grrmeıı.: k avcıla. ile ' · 
likt!' ve bir çok koylülerı Je lıerabcr 
alarak (80) k i~ı I ık bir sürek yapmış

lar (20) yaban domuzu ve (1) kurt öl. 

durmil"?lerdir . 

:Koo pcratifi:ı lo I' laıı lıı:ıı 
Aydın 200 nuınaralr zirai kredi ko· 

Operatiti genel heyeti dün senelik 

toplantısını Aydın Eialkevi salonund•ı 
Başkan Avukat Neşet'in başlığı altın
da yaptı. Okunan idare meclisi ve mu· 

rakib raporları sci:ıbirliği ile onaylana

rak konuşulacak i~iere "eçildı. Bir yıl 
içinde yapılacak u1a::>ıaf nis~ti ikra · 
.zatın 70 4 olma::;ı uy~un gürüldü. Ko

operatif ortakları dı~ındaıı ı.eçilecek 
DlÜ<lür, muhaııib ve avukatm seçim 
lıa.kkmın Ziradt Bankasına verilmesi 

hakkındaki bankaıı ın i::;~._ği abandı. 
Ortaklara talısıl cJdmiş scrmayeled -

nin iki misli ödünç para vcrılm si o -

naylandı. Kurulacak satış koopuatifi· 

ne iştirak ve mtimı;ssil seçilmesi için 

idare meclisine &alahiyet verildi. Ölen 
Ortakların kayıtlannm silinmesi kes • 

tirildi.. Muhasibe müdür denmesi ve 

kefaletli olması abandı. Yeni idare 

IDlccJisine Avukat Neşet, Avukat Os • 
ınan, Eczacr Şevket, Çiftçi Mustafa ve 
Saıbuncu Ahmed Cemal'i, murakib1

i' -

çalışmalar ve spor 
}ere eski murakibler Zeki Ba§aran, 

okutan Sadi ve yeniden Defterdar 

Nafiz Baylar seçildiler. 
Aydın zirai kooperatifi vilayeti -

miz çevresinde en çok muvaffak olan 

ve ortaklarına yararlığı dokunduğu 
kacıar esa:; anlaşma dışına çıkın , r. 

kooperatiflerin ba!itnda gelir • 

Reşiti Galib giinii 
Aydın halkevinde evelki akşam Re

~id Galib .toplantısı yapıldı. Pi 
bayan ve baylar ve bu arada Çine baş
okutmam Bay tzzet söz söylediler. 

Bu toplantıda bulunmak üzere Çine 

kaymakamı ve eşi ile Çine okutmanlan
nın hepsi Aydrna gelmişlerdir . 

Söke Halkc' i çalı~•) or 
Söke balkevi şube genel heyetleri 

martın 22 irıci cuma günü toplanarak 

komitelerini seçmişlerdir. Halkevi ilk 
açıldığında üç şube vardı. Bugün şube 
sayısı beşe çıkarılmıştır. Dil, edebiyat 
ve tarih, güzel sa.natlar, temsil, spor 

ve neşriyat, kütüphane şubeleri. 

Halkevi başkanlığı Fırka kaza baş
kam Hulusi tarafından çevrilmekte -

dir. Komitelere umumiyetle memlekel 

tin yüksek ve orta tahsil görüş mü -
nevverkri ve bu arada bir çok okutan. 

lar seçilmişlerdir. 
Dil, tarih ve edebiyat şubesine: Ha-

kim İzzet, Avukat Cevdet, Dr. Şakir, 
Muallim Kuldaş ve Bayan Şahinde. 

Güzel Sanatlara: Dr. Raif, Eczacı 
Halil ve .Bayan Durmuş. Temsil'e: Sa· 

ULUS 

B. Eden l\ıfosk~ovaya 
vardı 

Moskova, 28 (A.A.) - B. Eden bu. 

raya gelmiş ve B. Litvinof tarafından 

karşılanmıştır. 

B. Litvinof B. Eden'i 
kabul etti 

Moskova, Z8 (A.A.) - B. Eden öğ

leye doğru B. Litvinof tarafından ka

bul edilmiştir. Sovyetler birliğinin 

Londra büyük elı;isi B. Maiski ile 1n. 

gilterenin Moskova büyük elçisi Lord 

Çilston mülakatta hazır 

dır. 

bulunmuşlar-

B. Eden ve İzvestiya 
Moskova, 28 (A.A.) - B. Eden'in 

Moskovayr ziyaretinden bahseden bir 
makalesinde İzvestiya gazetesi diyor 

ki: 
·•- B. Eden, çok yüksek bir mesuli

yeti olan vazifesini ifa ederken Sov
yet hükumetinin ve gerek Sovyet efki. 
rı umumiyesinin kuvveti ve münasebet. 

leri sayesinde dünyanın maruz bulun
duğu büyük müşküllerin halli üzerinde 
mühim bir tesir icra eebilecek olan bü

yük bir devletin mümessiline karşı gös

terilmesi Iazımgelen dikkat ve müza. 

hareti gösterecektir. 
İzvestiya gazetesi, B. Eden'in ''biz, 

şark misakını selamlıyoruz, çünkü bu 

misak, emniyeti takviye edecektir.,, söz. 
leı ini kaydettikten sonra şöyle devam 

ediyor: 
Eğer, B. Eden ile yapılacak görüş-

lahattin Özdemir, Nadir ve Bayan 

Fitnat. Spora: Avukat Nazmi, Çiftçi 

Necib, Kazım Tevfik, İsa Ruhi ve diş

ci Nebil. Kütuphane komitesine: Dr. 
İbrahim, Avukat Haydar, Demir AJ. 
tümsek, Rıfkı Ulusoy ve bayan İpek 

seçildiler 

Aydın spor mmtakas ılik maçları -
na dünkü cuma devam edilmiştir .Çi -

ne Aydın kulübleri arasında yapılan 

maçı Aydın 2--0 kazandı. Koçarlı ge
ne gelmediğinden Söke hükmen galib 
sayıldı. Bunun üzerine Söke takımı 

Aydın saant okulu takımiyle bir maç 

yaptı. Maçı sanat okulu takımı 10 • 1 
kazandı. Sanatlı çocukların dün gös • 

terdikleri teknik oyun bütün seyirci
leri hayrette bıraktı. Takımda pas ve 

atletik kabiliyet çok yüksekti. Topu 

sanat kalesi önünden alarak Söke ka • 

lesine kadar süren ve gol yapan oyun
cular görüldü. Takımı yetiştiren Bay 

Celal dün herkesin takdir ve tebriki. 

ni topladı. 

Vilayetimiz genel meclisi dünkü 

toplantısında varidat büdcesini 564,988 

lira olarak onadr. Pazartesi ve çarşam.. 

ba toplantılarında da masraf büdcesi 

konuşulacaktır. O. B. 

meler, bu beyanatın ruhu dahilinde de

vam edecek olursa bu görüşmelerin sul
hun tarsini işine ve yalnız Avrupa'da 

degil Asyada da aralarında birçok te. 

mas noktaları bulunan iki büyük dev. 
Jetin anlaşmalarına hidim olacağı u. 
mid olunur. 

Eden - Litvinof 
konuşuyorlar 

Moskova, 28 (A.A.) - B. Lftvinof 
bugün öğleden sonra İngiltere mühril
hası Lordu B. Eden ile f ngilterenin Moa 
kova elçisi hazır olduğu halde iki aaat 

görüşmüştür. İhtimal bu görütmeler ha. 
lihazıraki sıyasal meseleler hakkında 

cereyan etmiştir. Bay Eden, Bay Litvi. 

nof'a Berlin müzakerelerinin neticele

ri hakkında ma!Unıat vermiştir. Eyi 

bir membadan haber alındığına göre bu 

görüşmeler çok eyi bir hava içinde geç
miştir. 

Görüşmelere yarın sabah devam edi
lecektir. 

Şark misakının ehemmi
yeti hakkında İzvestiya

nın bir yazısı 

Gizlemeğe lüzum yoktur k·i 
k . ' şar a mı mınıakıavi bir miwk 

akdi fikri; almarı emperyaliz
minin yeniden doğmakta olan 
satvetinin, Alınanyanın yeniden 
silahlannuuınua ve alman no~· 
yonal soıyaliıtleri tarafından ta-
1..-ib edilmek·te olansiyasetin bir 
neticesidir. 

Moskova, 28 (A.A.) - lzveatiya ga.. 
zetesi mıntakavi ,ark karşılıklı yardım 

misakma tahsis etmiş olduğu bir ma

kalede diyor ki : 

"Bu misak, bütün Avrupa devlet

lerine şamil olmalı ve bu devletleri mi
sakın derpif etmif olduğu -.dde te
cavüze maruz lcaJaıı misaka dahil lıer
hangi bir devlete yardıma lrotmağa 

mecbur tutmalıdır. 

Devletler araeıodaki husumetlerin 

artmış olmasına. ailahların çoğaltılmış 

ve bazı hükılı.netler tarafından alelade 

ademi tecavüz misakhrına kartı istih
kar gösterilmiş bulunmasına binaen 

ademi tecavüz misakları emniyet ııma

nı teşkil edemezler. Emniyet .znnanı 
ancak IJU sayede elde edilebilir: Her 
devlet, misakta münderiç olan hudut. 

larr karadan, denizden veya havadan 

herhangi bir tecavü.ze maruz kaldığı 

takdirde diğer devletlerin kendi6ine 

yardım etme~e mecbur oLuklarrna 

mutmain olmalıdır. 

lzvestiya, misaka dahil olan diğer 

devletlerin miJsbet faaliyette buluna
cak olsa müşterek cephesi brşsıında 

bulunmak korkusu, taarruz fikri besli
yen devlet için o kadar bliyil/c bir irn 
kuvveti tfkil edecetini kaydettikten 
$Onra: 

Gizlemeğe lüzum yoktur ki., 

SAYıFA S 
ı L .. 

şarka ait mm taka' i bir misak 
akdi fikri; alman emperyaliz. 
nıiuin yeniden doğmakta olan 
~atvctiııin, AJmaııyaum yeniden 
"ilalılanmaınoın ve alman nos· 
yonal sosyali .. tleri ıaraf mdan ıa .. 
neticesidir. 
kib edilmekte olansiyaselin bir 

Almanya'run prka aid mıntakavi id. 
~ah kabul etmeıi keooiainin koJ:Dfuları 
ile olan miinaaebetlerinde mevcud oları 
ve zararlı olmaktan hali bulunmıyan bil4 
tün şüpheleri ortadan kaldıracaktır de. 
mekte ve yazısına töyle devam etmekte• 
dir: 

'' Harptan velki ittifakJar, harb teh. 
likesini dünyanın bir tarafından öbib 
tarafına nakleden birer vasıta idi. Hal

buki mıntakavi misakla.r ve bilhaua 
şarka aid mıntakavt misak, dUnyanuı 

muhtelif mmtakalannda harb tehlikesi. 
ni azaltmağı istihdaf etmektedir. 

Almanya ile Lehistan'ın tark mlsa. 
kı fikrine muhalefet ve mukavemetleri, 
bu hci memJeketin sryasa1anna olan iti. 
matsızlığı arttırmaktan hapa bir netice 
vermemiştir. 

Herkes, şöyle dürünecektir: eğer bu 
devletlerin bir gOna taarrm pl!nJan yoJi 
ise, şarka aid mütekabil yardım mlıa • 
kının alrtine mani olmaları için de hiç bit 
sebeb yoktur. Almanya ile Lehistan'a 
karşı olan itimatsuhk, ancak bu ild 
memleketin teklif edilen misakı kabul 
etmeleriyle mümldindür. 

Bu miaak, dahil olmak iatiyenleriaı 

kiffeıine açıktır. Bunu kabul etmek fa. 
tenıiyenler kendi makaatlanrun ne oldu. 
ğunu ortaya atmıı olacaklar ve fakat bu 
hareketleriyle bu ıulh eserinin ehemmi. 
yetini zaafa uğ.ratmıf olmryacaklarc'lır.,. 

B. Vasıf Çınar Mosko
vaya vardı 

Moskova, 28 (A.A.) - Türkiye Btı· 
yük Elçisi B. V wf Çınar bıtıraya gelmtl 

ve istaayonda Dıpn İtler komilerlilf 
birinci pırk fUbai mUdUrO B. Sucker • 
mann ile Türkfye Elçilifi eklru tuafrıı. 
dan kal}ılant1Uftu. 

LEHİSTAN' DA 

Lehistan kabinesi 
çekildi 

Vartova, 28 ( A.A.) - kabine ıaat 
13.30 da topl&nmıJ ve kabinenin mil§t• 

~k iatifanamesiııiıı reialcUmhura tak. 

dimine karar venni'tir. Reielcilmhur, 
bu istifayı kabul etmiş ve hUkfımet 

bloku reisi B. Slavek'i kabineyi tetkllt 

memur eylemiştir. 

Polonya kabinesinde 
değişiklikler mi? 

Varşova, 28 (A.A.) - Kabine&. 

bir değişiklik olmlıllı bekleniyor. Diyet 

meclisinde hükGmet gnıpu reisi mirL 
Jay Slavek'in b&fbabnhf'a geçecetf, 
ticaret, ve killtUr bakanlarının defi,e· 
c:cği ı8ytenmelrtedir. 

~e _____ _ -----
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Bunların ikisinin ancak bir gözü olduğun
dan görmek için onu aralarmda paylaşam~z 
ve durmadan kavga edip döğüşürlermış. 
Kendi yavrularını yerlermiş, fırsat bulunca 
da lapon çocuklarını yerler~iş .. ~endi ço
cuklarında kükürd tadı oldugu ı~~ ~t~~o, 
lapon çocuklarını daha çok beğendıgını soy-

gün de, dağda, yaya yürümek gerekti. Son 
gelişinde, az kalsın, ırmakta boğuluyordu. 

den sordum. Bunlardan birisiyle tanışmalı 
pek isterdim. 

lan.Michele'nin kitabı 
Yazan: Akse] MVNT 
Türkı;eye '<eviren: Nasııhı BAYDAR 

Köpekler, konuşma vergısini, insanlara 
"~r~~ince kaybetmişlerdir. Bu böyle is~ de 
bütun dediklerinizi aene anlarlar. Eskıden 
bü" b • kl tun hayvanlar konuşabilirlerdi, çıçe er 
de, ağaçlar da taslar da öyle ... İnsanı yara
tan aynı Tann'nın ~yarattığı bütün cansız şey· 
ler de öyle ... Bundan dolayıdır ki ınsan, lıay
\1anlara karşı eyi olmalı ve cansız şeyl~r~ 
~arşı da, kendisini işitip anlıyacakmış gıbı 

areket etmelidir. ., 
Buralarda Stalo olup olmadığını Tun -

den sordum. Çocukluğumda hep onu din
leı:niştim; bu büyük devlerden birini, her ne 
Pahasına olsa, görmek isterdim. 
k Bu sözlerden hoşlanmıyan Turi: "Tanrı 
o~~s.un,, , dedi, "yarın yedeklene.~e~ ~eçe

cegınız ırmak eski zamanlarda, buyucu ka
l'lsiyle birlikt~ oralarda oturduğu için, ihti-

. ' · ılmaktadır. 

lermiş. • .. . 
On iki kurdun çektiği kızakları uzerın-

de, bir gün, gölden geçerken aene tek göz
lerinden dolayı, karıkoca, kavgaya tutuşmuş
lar ve Stalo öyle kızmış ki goliın dibini del
miş ve oradan bütün balıkla~ çekilip ~itmİŞ· 
ler ve hiç biri bir daha gen gelmemış. Bu
nu:ı içindir ki o göle 'Siva gölü deniliyor. Ya
rın oradan kayıkla geçecek ve içinde hiç ba
lık olmadığım gözlerinizle göreceksiniz. 

Laponlar hastalanınca ne yaptıklarını v_e 
hekime başvurmadan nasıl eyileşebildiklen
ni Turi'den sordum. Pek az hastalandıkla
rını; yeni doğan çocukların donup öldükle~i 
çok sert kışlar hesaba katılmazsa kışın hıç 
hastalanmadıklarını söyledi. Hekim, kıralın 
emriyle, yılda iki kere gelip onları görüy?r
du. Ve Turi'ye göre, bu da yetiyordu. Hekı~ 
buraya kadar gelebilmek için, iki gün, at ~
zerinde, bataklıklardan geçmek ve bütün hır 

Eyi ki aralarında, hastalarım kıralın he
kiminden daha kolay eyi edecek bakıcılar 

vardı. Bunlara Üldra'lar eyi gözle baktıkla
rından zanaatlarını öğretmişlerdi, Bu bakı
cılar arasında öyleleri de vardı ki acıyan ye
r: ellerini koymakla hastayı eyi edebilirler
dı. Hastahkl~rm _çoğu, kan almak veya oğ
makl.a geçerdı. Cıva ve kükürd de işe yarar
dı; bır fincan kahvenin içine atılan bir kah
ve ~a.şığı enfiye de öyle ... Bir parça süt için
de ıkı saat kadar kaynatılan iki kurbağa ök
sürüğe birebirdi.. .. 

Bol tuzla biraz süt içinde on tane kadar 
bit pişirilip sabahleyin, aç karnına içilirse, 
laponların ilkyazda sık sık tutuldukları sa
rılık çabucak geçerdi. Köpek ısınklanna kar
şı yapılacak şey ısıran köpeğin kaniyle ısı
rılan yeri oğalamaktı. 

Bir lapon öleceği zaman, çadırının dire
ğine gelip bir karga konardı. Bu sırada hiç 
ses çıkarmamak gerekti. Yoksa "can korkar 
ve ölüm halinde bulunan, sekiz on gfuı ölüm
le dirim arasında, acı çeker dururdu. , 

Oralarda, bakıcı olup olmadığmı Turi-

Hayır! en yakında oturan Mirko adındı 
ihtiyar bir bakıcı idi ki dağın öte yanında 
yaşıyordu. Çok kocamıştı şimdi o. Turi, kilıı 
çücük bir çocukken onu görmüştü. O, Üldra
ların pek sevdiği büyük bir bakıcı i<li. Bltıı 

tün hayvanlar, hiç korkmadan ona yaklaş~ 
lardı; ve hiç biri ona kötülük edemezdlj 
çünkü hayvanlar kimi Üldralann sevdiğini 
bilirlerdi. Mirko, elini hasta olan yerımze 

dokundurmakla sizi eyi edebilirdi. Bir bakı
cıyı elinin biçiminde tanıyabilirdiniz. Kana
dı kınk bir kuşu bir bakıcının avcuna koyduc 
ğunuz zaman, onun bakıcı olduounu bildi
ğinden, kımıldamaksızın dunırd~. 

Hekim olduğumu bilrq_iyen Turi'ye elimi 
uzattnn. Sesini çıkarmadan, uzun uzadı,. ona 
baktı. Parmaklarımı teker teker büktü. Bat
parmağımla şehadet parmağım arasındaki 
ayrılığı ölçtü. Kansına bir şeyler mırılda
dı. O da elimi, esmer küçücük elinin içine 
alarak yanlan kırışık, minimini gözlerinin 
kuşkulu bakışlariyle tetkike başlaciJ. 

(Son11 v-r) 
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DIŞ ARDAN GELEN SON DUYUKLAR 
FRANSA'DA 

Fransız gazetelerinin 
hücumları 

Paris, 28 (A.A.) - Bütün fransız 

gazeteleri, ittifakla, alman isteklerinin 
Deyli Telegraf'da bildirildiği şekilde 

olduğuna inanmanın imkansız olduğunu 

yazmaktadırlar. 

Lö Pöti Pariziyen gazetesi diyor 

ki: 
"-Bu gibi istekler ileri sürmek için 

deli olmak lazımgelir. 
Bay Hitler'in bu kadar muazzam id

dialar yapmış olmasını tasavvur imkan. 

sızdır. Almanların ileri sürdükleri şey
lerin, Almanyanm muahedeleri ihlal e. 
derek kendine malettiği üstünlüklere 
bakarak değil, fakat Londra protokolla
rma bakarak tetkik edilmesi lali •.. -
dır.,, 

Ekselsiyor şunları yazıyor: 

"- Almany • .ııw1 uğursuz, hayret uyan 

dmcı isteklerinde büyük savaş tehlike
leri vardır, bu, Sovyet Rusya, Polonya, 

küçük itilaf, Avusturya, İtalya ve İn. 
giltereye karşı ivazsız bir meydan oku
ma hareketi teşkil etmektedir.,, 

Eko dö Pari: 
"- Çekoslovakyaya karşı artı.le mey

dan okunmuştur, dedikten sonra, ltal. 
ya ile küçük itilafın, müşterek düşman 
tarafından biribirlerinin kucaklarına 

atılmış olduğuna dikkati çekiyor.,, 

Lö Jurnal, Hitler'in 550.000 kişilik 

nıuvazzaf bir ordu, 420.000 tonluk bir 
donanma ve üstelik 4.0000 avcr, bom
bardıman tayyaresi istediğini yazıyor. 

Gazeteler, lngilterenin ne yapaca. 
lmı soruşturmaktadırlar. Eko Dö Pa
ri diyor ki: 

"- İngiltere için, alman hegemon
yasının yolunu kesecek bir nevi mukad. 
des tedafüi bir ittifaka hemen hemen 
doğrudan doğruya girmekten başka bir 

~ey kalmıyor. 

Maten g.ı.ı:etesi, 

"- Kollektif bir barış düzenlenme

si taraftarlarının lngilterede büyük bir 
ekseriyet teşkil etmesinden dolayı se. 
vinme :Ctedir.,, 

Lö Jurnal ise şöyle düşünüyor: 

"- İngilizler Berlin'in uzlaşma ka
bul etmez olduğunu keşfettiler ve Mos
kovanrn da Almanyadan aşağı kalmıya. 
cağından şüphe ediyorlar. Yalnız inti

kam unsurlarının grup haline getiril. 
mesi lüzumunun anlaşılacağı gün gele
cektir. 

Bir italyan gazetesinin 
·fikri 

Roma, 28 (A.A.) - Popolo di Roma 
gazetesi, Berlindeki ingiliz . alman mil. 
\akatı hakkında neşrettiği uzun bir baş 
yanda diyor ki: 

"- Sorum bir genel görüş üzerin. 

den tetkik edilirse, Alman yanın A vru. 
pa barışı için diğer Avrupa devletleri
le iş.birliğini reddettiği ve yahut • ki 

aynı şey demektir • bu işbirliği için 

kabulü imkanı olmıyan şartlar ko~tuğu 
tarih ve mutlak surette görülüyor. Ba-

tı devletleri bundan icabeden sonucları 
gıkarmzşlardırlar. Bunun içindir ki St. 
resa konferansı barış ve Avrupanın is
tikbali için tarihi bir ehemmiyeti haiz 
o1abilece ktir. 

Fransız havacılığı 

kuvvetlendiriliyor 
Paris, 28 (A.A.) - Hava işleri ba. 

kanı General Dönen, dün ayan mecliis 
hava ve iş k-0ntrolu encümeninde Fran. 
aa'nnı askri tayyaerciliği hakkında lza
~t vermiştir. Hava programının ikinci 
kısmı, mümkün olduğu kadar çok yakın 
bi.r zamanda tatbik edilecektir. HükC\ • 
tnet, gereken krediler için pek yalan bir 
Hmanda icabeden yasa layihalarım ve -
fecektir. 

General Dönen, alman silahlarının 

,,nnsa'yı hava programının tatbikini 

~.ıztandırmağa mecbur etmiş olduğunu 
paylemiştir, Tayyarecilerle teknisyen • 
Jerin mikdarı, pogamm ihtiyacatına gö • 
fe artırılacaktır. 

ALl\lANYA'DA 

B. Saymen'in ayrılırken 
söyledikleri 

Berlin, 28 (A.A.) - Sir Con Say. 

men Almanyadan ayrılırken demiştir 

ki: 

"- Alman - İngiliz görüşmele-
rinden derhal tatbik alanına girebile

cek bir sonuc beklemek doğru olmaz. 

Fakat bu konuşmaların her eyi düşü_ 

nen almanın istediği sonuclara yardım 
ettiğini söylemek isterim. Galib ve 

mağllıb vaslflarmr ortadan kaldıran bu 
görüşmeler müsavi haklara sahih iki bü

yük ulus için uzlaşma istemektedir. 

Litvanyanın bir fahri 
konsolosunun hareketi 

Münih, 28 (A.A.) - Berliner Ta
geblat gazetesine göre, Litvanya ba~ 

konsolosu Jakob Odendal, sefarethane
deki Litvanya armasını kaldırmış ve 

istifa etmiştir. Baş konsolos, Kannes

de verilen hükümler dolayısile Litvan

yayı temsil edemiyeceğini söylemiştir. 

Almanya Litvanya'ya 
ültimatom vermemiş 
Berlin, 28 (A.A.) - Yarı resmi kay

naklardan bildirildiğine göre, Almanya 
iimdiye kadar Kaunas'da verilen idam 

hükümleri baklanda hiç bir teşebbüste 

bulunmamıştır. Binat:naleyh, şimdi:l it, 
bir ültimatom verilmesi mevzuu bahis 
değildir. 

Almanya'da Litvanya 
aleyhinde nümayişler 
Bedin, 28 (A.A.) - Havas bildir -

meninden: Kaunas'ta verilen idam hü • 

kümleri aleyhine Almanyarun başlıca 

şehirlerinde nümayişler trtib edilmiştir. 

Berlin'de Hitler gençliği üyelerinden 

3000 kişi protesto için toplanmışlar, ha. 
riçte cermenlik derneği başkam Doktor 

::: . . imacher'in şiddetli bir nutkund- - ·ın 

ra başbakanlık dairesi önüne gitmişler 

ve "kahrolsun Litvanya,, diye bağırmış· 

tardır. B. Hitler pencereye çıkmış ve 
halk alman marşını söylemiştir. 

Berlin'in muhtelif meydanlarında •la 
buna benzer nümayişler olmuştur. 

Alman dışarıişler bakanı 
sefirlere malumat verdi 

Berlin, 28 (A(A.) - Dışarı işler 

Bakam B. Fon Nöyrat Berlinde ingi· 

lı !izlerle alınanlar arasında cereyan et. 
miş olan müzakereler hakkında kendile. 

rine mallımat vermek üzere dün fran

sız, leh, rus sefirlerini kabul etmiştir. 
Validesinin vefatı dolayısiyle ani su
rette memleketine avdet etmiş olan 
italyan sefiri fon Nörat tarafından bu
gün kabul edilecektir. 

ÇEKOSLOV A_!Y A 'D~ 

Küçük itilaf konseyi 
görüşmeleri 

Prag, 28 (A.A.) - B. Benes ile B. 
Titulesko ·..rasmda Bratislava'da yapı. 

lan görüşme bugün öğleden sonra de -
vam etmiştir. Görüşme tamamen kar • 
deşçe bir hava içinde geçmiştir. 

B. Titulesıko, Bratislava'dan saat 
20,12 de Paris ve Cenova'ya doğru ha • 
reket etmiştir. 

Görüşmeden sonra, B. Benes, Havaıs 
Ajansının bir muhabirine, B. Titule~
ko ile son hadiseler, Roma anlaşmaları, 
Tuna misakma iştilak sorumu ve silah· 
lan bırakma işile alakadar sorumlar hak 
kında görüş teatisinde bulunduğunu ve 
bütün noktalar üzerinde mutabakat mev 
cud olduğunu söylemiş ve demiştir ki: 

" - Yugoslavya Başbakanı B. Ycv
tiç telefonla müzakerelerin sonucundan 
malCımattar edilmiştir. Bu itibarla Kü -
çille İtilafın üç devleti namı:na söz söy • 
lemeğe sal!hiyetliyim.,, 

Dış duyukların özü 
- Bütün transız gazeteleri al

man isteklerinin imkansızlığını ya.. 

zıyor ve bu istekler karşıscnda ln
giltere' nin durumunu soruyorlar. 

- Popolo d' ltalia gazetesi al
manların anla!ima şartlarının im
kansızlığı karşı.smda Stresa kon
feransının büyük değerine işaret 

etmektedir. 

- Royter'e göre Bay Saymen'i 
dinliyen ingiliz kabinesi; Bay S1.v
men'in özel bir temas tesisi yolun
da kabul edilen sistemin doğrulu· 
ğu sonucuna varmıştır. 

- Berlin görüşmelerinin soııu
cu Amerikan hükumetini en<lişeye 
düşürmüştür. 

- lngiliz kabinesi Londra'da 
toplanacak Avrupa devletleri kon_ 
feransına Almanyanın da çağırıl
masına karar vermiştir. 

- Bay Eden Moskova'ya var
mıştır. 

- Viyana'da olan Bay Titules
ko oradan Faris ve Londra'ya gi
decektir. 

-Amerikan mümessiller mec
lisi hava ve deniz silahlarını arttı. 
ran bir kanun kabul etmİ§tİr. 

- Belçika'da sıyasal durum 
daha durulmamıştır. 

- Yeniden bir kısım İtalyan 

güc/eri Afrika'ya gönderilmiştir. 

- ltalya hava filosunu yenile
meğe karar vermiştir. 

- Almanya'nı:-ı Litvanya'ya ül
timatom verdiğine dair duyuklarrn 
asılsız olduğu bildirilmektedir. 

- Bir savaş olduğunda Alman~ 
ya'nın, Habeşistana yardım edece
ğine dair olan duyuklar üzerinde 
İtalyan gazeteleri ısrarla durmakta· 
drrlar. 

- B. Eden Moskovaya varmış 
ve Litvinof tarafrndan kabul olu

narak ilk konuşmalara başlamış~ 

tır. Bu münasebetl.e lzvestia gaze
tesi şark mi.sakınm lüzum ve ehem

miyeti hakkında yazdrğı bir yazıda 
şark misakı tecavüze hazırlanan 

devletlerin hırslarrna güzel bir 
fren olacaktır demektedir. 

- Bay Sir Con Saymen lngil
tere Kıralı tarafından kabul edil
miş ve Berlin görüşmeleri hakkın

da kırala izahat vermiıtir. 
- Yunanistanda divanıharb müd. 

dei umumiliği JJ kişinin idamını 

ve birçok kimselerin de muhtelif 
müddetJerle hapislerini istemi§ • 
tir. 

- Lehistan kabinesi çekilmiştir. 
Kabine buhranının pek yakında bit. 
mesi umulmaktadır. 

- lngiliz hükumet bankası Fran
sız bankalarına üç milyon altın 

sterlin vermiştir. 

B. Titulesko Viyanada 
Viyana, 28 (A.A.) - B. Titulesko 

Bratislavadan buraya gelmiştir. B. Ti • 

tulesko, küçük itilaf mümessillerine, 

B. Beneş ve B. Yevtiç ile yaptığı gö

rüşmelerden malUmat vermiştir. B. Ti

tulesko bu sabah Paris ve Londraya-

hareket edecek, 15 gün sonra, sıyasal 

şahsiyetlerle görüşmek üzere buradan 

geçecek.tir. B. Tituleskonun, döndük

ten ıonra Moskovaya gitmek niyeti var

dır. 

Avusturyada askerlik 
sorumu 

Viyana, 28 (A.A.) - Zira.at baka

nı B. Reither, köylü federasyonu na

mına, mecburi asken hizmet usulünün 

tesisini istemişti. Bugün de İnnsbruk'. 

te, Trolbila.r önünde, söylediği bir nu

tukta, yarı askeri teşekküllerin terhis 

edilmesini istemiştir. 

• 

YUNANİSTAN'DA 

Yunan divanıharbı
nın idam k.ararları 

Atina, 28 (A.A.) - Askeri mahke
mede müddeiumumi, 13 kişinin rüt

belerinin refedilerek idama, 7 kişinin 

müebbed hidematı şakkaya ve diğer 

maznunların da gene muhtelif ağır hi· 

dematı ş~kkaya mahkfim edilmelerini 

taleb etmiştir. 

Venizelos'a suikasd 
yapanların muhakemesi 

Atina, 28 (A.A.) - Atina cinay. t 

mahkemesi 1933 senesi 6 baz~ranında B. 
Venizelos'a karşı yaprlınış oları suikaste 
aid muhakemeye devam etmiştir. 

Maznunlar aleyhinde şehadette bı.ı • 

lunmak üzere mahkemeye gelmiş olan 
şahidlerin çoğu, evelce yapılmış olan is
tintak ve isticvab esnasındaki ifadeleri. 
ni ya bozmuşlar ve yahud tamamen ak
sini söylemişlerdir. 

Neticede şurası anlaşılmıştır ki bai
lıca müttehimler hakkında ileri sürülen 
ittihamlar uydurma şeylerdir. 

Esasen Venizelos taraftarlarının çı. 

karmış oldukları son isyan esnasında c.~e 
geçmiş olan gizli dosyalar B. Venizelo
sun hususi katibine göndermiş olduğu 

bir takım mektublarr ihtiva etmektedir. 
Bu mektublard.an anlaşıldığına göre 
mahkemedeki maznunlar aleyhinde şe • 
hadette bulunacak olan şahidler birçok 
paralar alnuşla.rdı. Bazıları da alacaklar. 
dı. Cinayet mahkemesi, kararını pek ya
kında verecektir. 

Muhalefet saylav lan · 
Ati.na, 28 (A.A.) - Başkanları mev. 

kuf bulunan muhalefet saylavları, çu

ma gütıil mecliste, isyanı tasvib etme

diklerine dair beyanatta bulunmağa 

karar vermiJlerdir. Fakat hilkfunctin 

aldığı tedbirlere kartı ne durum ala.. 
cakları meçhuldür. 

lTALYA'DA 

İtalyanın ha va filosu 
yenileniyor 

Roma, 28 (A.A.) - B. Musolini ta
rafından hava filosunun "yenileştiril. 

mesi içn 26 mayıı 1934 tarıhinde altı 

yıllık blr mühlet tesbit edilmişti. Şim· 
di bu mühlet üç yıla in.dirilmiştir. Ha· 
va filosunun yenileştirilmesi, hcwa i~ 
!eri bakanlığı müsteşarı B. Val'io ha· 
va büdcesinin saylavlar meclisinde gö

rüşülmesi sırasında söylediği gibi bir 
milyar 200 milyon lkete mal olacaktır. 

Almanya i talyanlara kar -
şı habeşlere yardım mı 

edecek? 
Roma, 28 (A.A.) - Roma'da dola • 

şan şayialara göre, savaş olursa, Alman
ya, ltalyaya karşı Habeşistana yardım 

edecektir. 
Lavero Facista gazetesi, İngiliz kay. 

naklarmdan gelen bir duyuğu naklet • 
mektedir. Bu duyukta, Almanya'run A
disababa'daki yeni elçisi Doktor Hir1 • 
Stiment'in, Habeş hükumetine, hükfime. 
ti namına, aıekri mütehassls, tayyare fi. 
lotillaları ve muallimler vermek suretile 
yardım teklif ettiği bildirilmektedir. 

Bu duyuk, bazı İtalya mahfillerince 
tavzih edilmektedir. Bu mahfiller, bu 
duyuğun Adisababa'da ısrarla dolaştığı
nı öğrenmişlerdir. 

Yeni alınan elçisinin, itimatnamesini 
verdiği günden bir gün önce Habeşistan 
imparatoru tarafından kabul edilerek 
göruştüğü, ve Almanya'mn tekliflerini 
bildirdiği söylenmektedir. Verilmesi t!k 
lif dilen techizat arasında 300 tank ol • 
duğu söylenmektedir. 

Af rikaya giden İtalyan 
kıtaları 

Napoli, 28 (A.A.) - Veliahd istih· 

~ kıtalarım teftiş etmiştir. Bu kıta-

at evelce vapura binmiş olan diğer hiz. 

metlere aid kıtalarla birlikte ve Vul

kanya vapurile doğu Afrikasına hare. 

ket etmişlerdir. 

B1RLEŞ1K DEVLETLER'DE 

Pamuklu dokuma krizi 
ı ·ı.1rı Vaşington, 28 (A.A.) - İstih a 

azalmasından dolayı N. R. A. pamuk ~O' 
kuma fabrikalarına, çalışan makineler: .. 
nin yüzde yirmi beşini durdurtmaya, ve· 
ya makinelerinin iş saatlerinin bu ni& • 
bette azaltmaya müsaade vermiştir. 

Ayru tedbir, 1934 de de alınını§, fa 
kat büyük dokuma grevi yüzünden geri 
bırakılmıştı. 

Sendikalar daha şimdiden grev telı • 
didine başlamı~lardrr. 

Amerikanın hava ve 
deniz silahlanması 

Vaşington, 28 (A.A.) - Mümessil· 
ler meclisi, deniz bayındırlık işleri içiıı 
38 milyon dolar harcanması için olan ıca· 
nunu kabul etmiştir. Bunun 26 miJyoıııl 
garb kıyısı ile, Pirl - Horbun hava du • 
rağı için harcanacaktır • 

Mühimmat depoları ve Panama ka 
nalı mıntakasmda denizaltı gemileri içirı 
bir durak yapılmak üzere de birkaç mil· 
yon harcanacaktır. 

Meclis, bahriye zabitlerinin sayısıııı 
bin kadar artıran proje ile, deniz tayya· 
reci zabitlerinin yetmezliğinden do1"Y1 

bir zabit namzedi Slrufı çıkarmaya d~it 
projeyi de kabul etmiştir. 

İşsizlere iş verme 
kampları 

Vaşington, 28 (A.A.) - Harbiye ba· 
kanlığı, işsizlerin çalıştmldıldarı bütiit1 
kamplara, iflere gayri muayyen bir ınüd 
det için devam etmeleri baklanda tali • 
mat vermiıtir. Bununla beraber, bıJ 
kampların, kanunen cumartesi güni11 

faaliyetlerinin bitmesi ü.zımdır. 
Bu kamplarda hemen hemen aoo.ooO 

ltci beslenecektir. Ucrelerf. kongreniıl 
vereceği karara bağlıdır. 

Amerika - Çin hava yolll 
Miyaıni, 28 (A.A.) - "Amerik:ı ha· 

va girıketi,, nin (Clipper) adlı yeni de# 
niz tayyaresi Meksikadaki Acapu}co 

gebrino uçmuştur. Oradan Kaliforni " 
yadaki San Diego'ya giderek Çin'e 
doğru yapılan ticaret yolunu açacaıctı!• 

Viyerj adalarına merhalesiz gidip 
gelme uçuş yaparak 4080 kilometre ü· 
zerinde bir uçuş rekoru yapan bu taY• 
yare dört motörltidür. Ve 40 yolcu ta· 
şıyabilir. . 
DACINIK DUYllKLAR 

Bükreş'te Türk sanatı 
hakkında konferanslar 

Bükreş, 28 (A.A.) - lstanbul mı.1• 

allim mektebi ve Galatasaray Jises.i 

profesörlerinden B. Mambury burada 

liç kon ferıı.ııs vermiştir. 
Bunlardan ikisi türk sanatı, men

teleri, genişliği ve hususiyetleri üze

rine ve üçünci\sü de tarihi Ankara ile 

ct!mhuriyet Ankarası hakkındadır. 
Filmlerle ikımal edilmiş olan bU 

konferanslar Romanyada büyük bir a

laka uyandırmıştır. Konferanslarda 1.>a· 
kanlar, diplomatlar ve mühim şahsiyet• 

ler hazır bulunmuşlardır. Birçok ki.il· 
tür kurumları, profesörü Bükreşe tel<• 

rar gelerek konferans vemeğe davet et• 

mişledir. 

Bir Amerikan gazetesi 
alınanlara hücum ediyor· 

Nevyork, 28 (A.A.) - Nevyork Tay· 
mis gazetesi diyor ki: 

wi 
"- İngiltere ve Uluslar Derneg 

muahedesini imzalayan bütün devlet 
ler, derneği her şeye rağmen mubafaıa 
izin hazır olmalıdır. Almanyanm bet 
yaptığını ve tehdidlerini mahviyetle 
kabul etmek uluslar derneğini intihara 
davet etmek olur. Avrupanın genel gil· 
venliğine karşı meydan okuma şeklin• 
de indirilen bu darbe, sükut ile geçiş• 
tirilemcz. Bu güvenliği bozanların şid· 
dctle m;;.h!~üm edilmesi :;erekti r. 
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' Havacılık ve sporun 
BEKLENİLEN TÜRK KUŞU SAYISI 

_İçindekiler -
T .. k K Behçet Kemal Çağlar 

ur uşu r~ 
Türk Kuşu Kurumunu Kutlarken Mahmud ~e ıg.. . 
T" k K Server Zıya Gurev.ın 

ur uşu 

Türk Kuşuna uçucu üye yazılanlar 
Türk Kuşu Abidin Davcr 

Romanyada mühim bir uçak yarışı 
· · d"' ·· eler Tayyare Cemiyetinin on yılı ıçm U§UD~ A 

Sporcular Tayyaresi Zıya teş 
Hava Hukuku Rifat Taşkın 
Acun havacıh<Yında yenilikler 
Türk uluS'tl ve 

0

Tayyare Cemiyeti 
. . . . . . . Ve Spor bahisleri -
Harita Umum Müdürlüğünden: 

. . 35 kuru!: olan kıta hayva-
ı - Muhammen fıau 494 lıra :.-. ksiltme 

~tı için aşağıda yazılı (11) kalem mutabıye açık e 

ıle satın alınacaktır. . .. k üzere her gün ve 
~ - Taliplerin şartnam~yı gorme. e (37) lira 10 ku· 

eksıtmeye iştirak edeceklerın de v~~d4 1935 perşembe 
~.ş 1?uvakkat teminat ~akbuz_larıle 1 .. "dürlüiü saun 
gün tisaat (10) da Cebecıde ~arıta umum mu 
alma komisyonuna gelmelen. (631) 

Adet C 1NS1 
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 
30 Mekkan urganı 1-1096 

Nafıa Bakan~üınd an: 
aptınlacak 1530 

Bakanlık binası kütüphane odasına Y b ·ı alar kapalı 
lira muhammen bedeli kütüphane ve mo 1 Y 
Zarf usulü ile eksiltmeye konulmuştur. be günü 

Eksiltme 1 ı. 4. 1935 tarihine rasthyan ~~;:Iüğünde 
Qat 15 de Ankarada Bakanlık Malzeme 
Yapılacaktır. ikası ve 

İsteklilerin tekliflerini T~caret Odası ~:ndığına 
(114,75) liralık muvakkat temına~ esine uygun 
Y&tınldığma dair olan makb~z .veya 

1 
n
4
um

1
un935 perşembe 

bank t · k b ile bırlikte 1 • · .... a emınat me tu u ""d"" r·gvüne tevdi etme-
Cünu saat 14 e kadar malzeme mu ur u 
le · ı n aznndır. 1 · arasız olarak An· 
~--!stekliler bu husustaki ~1~. :!?!cıen alabilirler. 
....-ada Bakanlık Malzeme M ur u6 -- 1 -1157 

- (663) 

Sultansuyu Harası 
Müdürlüğünden 

. ·· d ti ·· edeye va· 
2-3-935 tarihinde yirmi gUn mud e e ~uzay etmedi· 

&olunan (YüzaltımŞ bin) kilo buğdaya talıp zualih~ lanlar 
find ·· ·· daha uzaullllI§tır. T P 0 

2-4-g;~ gun~-~~yede .. ~:dfi:ah gününe kadar H~ merkezin• 
d une mu .. tmelerı ılan olunur. 

e komisyonu mahsusuna muracaat e 1 l205 
(696) -

ULUS 

Adana: Milli mensucat Fabri
kası limited şirketi müdürlü -
ğünden: . 

Fabrikamızda son sistem makinalarla techiz ettiğimiz 
boyahane kısmında kasarlr kasarsı.z her nevi ipklik ve bez 
ıer mükemmel bir surette ve arzu edilen renkte boyanmak 
ta olduğu gibi resmi v~ hususi her daire ve müesseseye, 
Bekçi, Polis, Jandarma ve Mekteb talebelerine ve bütün 
halka yarayışlı elbiselik kumaşları hazırlamakta olan fab -
rikamız muhterem müşterilerimiz tarafından vaki olacak 
iplik ve bez siparişlerini arzu edilen renkte boyamağı ka -
bul ve teahhüd ederiz. 

yeni fabrikamızın sJn sistem ve elektrikle işleyen iplik 
makinalannda imal edilen her numaradaki ipliklerimi.z 
Avrupa iplikleri ayarında olduğu gibi Japon mallarına fa -
ik nefasette bulunan C C C Şapka markalı kaput bezleri • 
miz ile yurdumuzun her köşesinde tanınmış Arslan mar~ 
kalı kalın kaput bezlerimiz renkli kumaşlarımız ve yem 
çıkan ipliklerimiz hakkındaki sözlerimizin .. doğı:uıu_ğu_nu 
isbata kafi geleceğini muhterem halk ve muşterılerımıze 
arz ve talep edilecek nümunelerin memnuniyetle müşte-
rilerimize yollanacağını ilan ederiz. 1-1200 

KASE 

NEDKALMiNA 
YAVRUM 

J ules Clarette'in eserinden 

··-···-----·uu•a-•1•--.....-mıııııtllllllUl•H---rl"'lllUllm 
Ankara askerlik şubesi 

riyasetinden: 
ı _Ankara şubesi mıntakasmda bulunan yabancı 311 

doğwnlulann ilk yoklamasına ve bu doğumlular:\a beraber 
316 lı 330 doğumlu olup ta hiç bir yerde yoklama ve mua • 
yene gönnemiş olanların ilk yoklamasına Ankara Asker • 
lik Şubesinde ı. Nisan - 935 tarihinde başlanacaktır. Yok· 
lama müddeti ıs - Mayıs • 935 tarihine kadardır. Nüfus 
cüzdanlariyle beraber yabancıların her gün sabah saat 9. 
dan öğle saat 12 ye kadar müracaatları. (691) 1-1198 

Ankara icra Dairesi Gayrimenkul Sah~ Memurluğundan 
ı _ Mahcıu olup satılmasına karar verikn tapunun kütük 461 

f da 529 Parsel numarasında mukayyet ve Ankaranın .Akfem· 
pa tasm 
tettin mahallesinde tahta minare sokağında k&in bir llhpp e• -.alı-
daki şartlar dairesinde açık artı~a!8 komnU§tur. . . . 

2 
_ Evsaf ve müştemilat: Ev ııki kat ve haraptır. Bırıncı katta 

1 avlu ı hali ı kömtirlUk 1 koridor tavansız ve tabansız 6 oda bir 
mutfak ikinci katta ı koridor iki oda bir mutfak olup 193 metre 
M 627 sahadır. heyeti umumiyeaine 1394 lira kıymet konmuştur. 

3 _ Saıtş peşin para ile olmak ilzere 5.5-935 tarihine müsadif 

pazar günü saat 14 • 16 ya kadar icra dairesi gayrimenkul satıı me
murluğunda yapılacaktır. 

4 _ Talipler takdir edilmi.§ olan yukardaki muhammen kıyme-
tin yüzde 7,5 ğu niabetinde pey akçesi veya miııt bir tıuıkanın te. 
minat mektubu ile kanunen teminat olaraık kabul edilen hazine tah· 

villeri getireceklerdir. 

5 _ Satı§ günü artımıa ~deli ~~di~ edilen kıymetin yüz~e 
. · b ld··, ... an ve üç defa nıda ettırıldilrten sonra me.zkiir günün 15 ını u u.A• •• 

f nde en çok artıran talibıne ihale olunacaktır. 
16 ıncı saa ı L•"f dil bed 1 b ,._ 

ı b t ihdeki artırmada te.ıuı e en e mu ammen - 1 • 
6 - f u ar · d 35 "b" ··sad"f . .. d 75 ini bulmadığı takdır e 2~5-9 tarı ıne mu ı pa· 

metın yuz e · · k 
. .. ·· ..... t 14 ila 16 ya kadar yapılacak ikmcı artırmada en ço 

zartesı gunu ..... 
artıran talibine ihale olunacaktır· . . . . .. . 

_ Birinci ve ikinci artırmalarda ıhale bedeli ıhaleyı muteakLb 
~ d. v i takdirde üzerine ihale edilenin talebi üzerine ihale ta 

venlme ıg ,__del" :ı.. 1 . l" . 1 • 
.. d "tibaren kendisine uoo ı »Ia eyı tes unı TefDe ey emesı 

rihin en ı .1 kti t.ı... 
ı... d" gün Ladar mehil yen ece r. S'" .. mOddet ı:arfmda ihale 
~ınye ı • . . . 
b d 1• tırılmadığı takdirde ihale bozulacak ve bu tarıhden nel 

e e 1 ya tal"be kı·r· h"l 1 w l .. ksek teklifde bulunan ı te ı ı wç ı e a maga razı o up 
en yu kl'f" b"l 1 · ibal 

1 
dı w 

1 
sorulduktan tonra te ı ı veç ı e a maya razı ıse e 

;;: b~rinci talipden tahsil edilmek üzere bu talibe ihale edilecek 
· Teklüi veçhile a}mağa razı olmazsa gayrimenkul yeniden on 

~~; günlük ikinci artırmaya çııkarılarak en çok artıran talibine lba 

le edilecektir. 

8 _ Her iki artırmada da gayri menkul talibine ihale edildikte 

t harciyle dellaliye resmi müşteriye ve ihale tarihine kadar o 
apu . . bo 1 .• 

1 ··terakim vergi ve reıım ıse rç uya aıttır. 
an mu div 

9 _ Borçlu ve alacaklılarla ger alakadarların bu gayrimenkul 
üzerindeki hklarını ve hususiyle faiz ve masrafa dair olan iddiala. 

evrakı müabitelerile 20 gün içinde dairemize bildirmeleri la
=dır. Abi takdirde haklan tap~ ıicilliyle sabit olmadıkça aatıı 
bedelinin paylattırıımaaından harıç tutulacaklardır. 

10 _ Artırmaya igtirak edecekler 24." 935 tarihinde 935/12 

numara ile dairemizdeki yerinde ller.ke• açlk bulundurulan pıt • 

11~izi okuyabilirler. 1-1195 

•• •• 
BUYUK 

Tayyare Piyangosu 
18 inci tertibin 6 mcı çekişi 

11 Nisan 1935 tedir. 

.SAYIFA 1 

Büyük ikramiye2000001iradı 
Ayrıca 25.000, 20.000, 15.000, 10.000, 

5,000 liralık ikramiyeler ve 50.000 liralık miiki· 
faı vardır. 

Diyarıbekir Belediye 
Başkanlığından: 

Diyarbekir belediyesine lüzumu olan alitı hendesiye• 
nin Nifo,, Teodolit, Pantograf, Dört adet Mira, dört çelik 
şerid, üç mukayyet barometre, ve on Jalo, 12 mart 1935 ta· 
rihinden itibaren yirmi üç gün müddetle kapalı zarf usu
liyle münakasaya konulmuş olduğundan taliplerin temi
nat akç=leriyle teklif mektuplarının 4 nisan gJ5 perşembe 
günü saat on ikiye kadar belediye encümenince kabul edi· 
leceği ilan olunur. (1509-695) 1-1206 

Ankara C. Müddei 
Umumi•iğinden : 

• 1011 - lira - 49 - kuruş keşif bedellı Ankara cezaevi 
hamamının tamiri açık eksiltmeye çıkarılmıştır. lstiyen
ler şartname vesaireyi bedelsiz olarak Ankara Müddei U. 
liğinden alabilirler. Eksiltme 14-4-35 pazar güniı saat ıs de 
Ankara Müddei U. lik dairesinde yapılacaktır. lsteklilerın 
mezkiir günde • 76 ·lira teminat ıriakbuzu ve Nafıa Baş
mühendisliğinden vcrilmit fenni ehliyet vesıkesile birlikte 
Müddei U. likte bulunmaları. (698) 1-1207 
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~ Umumi heyet 1 
! daveti ~ 
& 1 1 Ankara Memurlar 
1 kooperatif şirketinden: 

51 
§ İdare meclisi Ankara Memurlar Kooperatifi Şirke- §1 
§ ti hissedarlar wnumi heyetini 29 mart 935 tarihine ı== 
§ müsadif cuma günü saat onda Çocuk sarayı &alonun-
§ da senelik adi içtimaa davet eder. 
~ lçtimaa iştirak için hissedarlann cüzdanlarım 
§ raz etmeleri lAzım gelir. 

i Müzakere ruznamesi = a 1 - 934 senesi idare meclisi ve mürakibler raporu 
§ . 2.- 934 senesi bilançosunun tudikiyle idare mec· 
= llsının ibrası, -§ 3 - Yeni bir idare meclisi seçilmesi, 
5§ 4 - 935 senesi mürakiblerinin intihabı ve maaşla-
:; rmm tayini, 

== a 5 - Vefat eden hissedarlarm vereselcrine iadesi 
§ icab eden hisse bedelleriyle Ankaradan infikik eden 
5 hiaaedarlar hakıkmda yapılacak muamelenin uyini. 
5 1-1005 

iimmıımnmmn1111111111mım111u•mııı•ıu-n111mnu 

Niğde Belediye Başkanlığından: 
Niğde Merkez bHha•mm 6800 liralık bedeli keşifli 

Harita ve müstakbel pllnmm 11-4-935 perşembe günü sa
at 16 da pazarlrkla ihalesi icra edileceğinden taliplerin 
müracaatı. (697) 1-1204 

Türkiye Hililiahmer 
Cemiyeti Umumi Merkezinden: 

Hilaliahmer Umumi Meclisi 193~ Rneai niaanmm yir
mi sekizinci pazar günü sabah saat on birde Ankara'da 
Yenişehir'de cemiyetin Umwni M~kezi binasında aleıt
de içtimaım yapacağmdan m~ yukarda yazılı 
gün ve saatte HiWiahmer Umumi •erkeme gelmeleri 
rica olunur. 

Görüşülecek işlert 
1 - Başkan ve ikillci baıkanlarla klltiblerin ıeçilmell. 
1-Umumi Media Tetkik komisyonu ve Umumi Jıleır • 

kezce yapılan itleri gösterir raparlarm tetkiki " 
kabulü halinde Umumt Merkez s&mnetinin ib~ 

ı - 1935 1936 büdceainin tudi~ 
4 - Çıkacak üyelerin yerine diğederhıln seçilmeşl, 
1 - Umumi Merkez tekliDeri 

l-ll99 
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ANKARA İCRA DAİRESİ GAYRİ MENKUL SATIŞ 
MEMURLUGUNDAN: 

ı - Şüyuunun izalesinden dolayı satılmasına karar verilen ta-
punun 33 pafta, 183 ada, 9 parsel numarasında mukayyed ve Anka
ranıl\ Yenice mahallesinde Yenişar sokağında kain 10.12 kapı nu
maralr iki ahşap ev a~ağıdaki şartlar dairesinde artırmaya çıkarıl. 
mıştır. Hanelerden birisine 2350 ve diğerine 1340 llra kıymet takdir 
edilmiştir. 

ı - Evsaf ve müştemilat: 12 nu n•aralı ev, bir hala, bir küçük so. 
fa, bir salon, bir küçük oda, iki oda, bir küçük s<>fa bir tahta mer
divenle çıkılınca bir küçük sofa iki oda, bir mutfak, bir kilçük O· 

dunluktan ibarettir. 
10 numaralı evin taŞ bir avlu, bir oda, bir dıger oda, evin en üs. 

tünde natamam bir oda, bir mikd::ı.r bahçe, ııusuz bir kuyusu. var. 
dır. 

3 - Satı ş peşin para ile olmalc üzere 5-5.935 tarıhine müsadif 
pazar günü saat 14-16 ya kadar icra dairesi gayrimenkul ıatış me. 
murluğunda yapılacaktır. 

4 - Talipler takdir edilmiş olan yukardaki muhammen kıyme. 

tin yüıd~ 7,5 ğu nisbctinde pey akçesi veya mılli bir bankanın te

minat mtktuLu ile kanunen ttminat olarak kabul edilen hazine tah
villeri getireceklerdir. 

5 - Satı§ gunü artırma bedeli takdir edilen kıymetin yüzde 75 
ini bulduktan ve uç defa nida ettirildikten ı.onra mezkur günün 16 
ıncı saatinde en çok artıran talibine ihale olunacaktır. 

6 - l~'ou tı.rıhdeki artırmada teklif edilen bedel muhammen kıy. 
metin yüzde 7 5 lni bulmadtğı takdirde 20-5.935 tarı hine müsadif 
pazartesi gıinıi scı..at 14-16 ya kadar yapılacak ikinci artırmada en 
çok artıran talibine ihle olunacaktır. 

1 - Birınci ve ıkınci artımalarda ihale bedeli ihaleyimütcakip 
verilmediği takdirde Uzerine ihale edilenin talebi üzerine ihale ta· 

rthinden ıtibaren kcndisıne bedeli ihaleyi teslimi vezne eylemesi 
için yedi gun kadar mehil verilcektir. İşbu müddet zarfında da iha. 

le bedeli yatırılmadığı takdirde lhale bozulacak ve bu tarihten evel 

en yüksek teklifde bulunan talibe teklifi veçhile almağa razı olup 

olmadığı sorulduktan sonra teklifi veçhile almağa razı ise ihale 

farkı birinci talipden tahsil edilmek üzere bu talibe ihale edile. 

cektir. Teklifi veçhile almağa razı olmazsa gayri menkul yeniden 

on beş gi.inhik ikinci artırmaya çıkarılarak en çok artıran talibine 

lhale edilecektir. 

8 - Her ıki artırmada da gayri menkul talibine ihale edildikte 

tapu harcile dellaliye resmi müşteriye ve ihale tarihine kadar· olan 

müterakim vergi ve resim ise borçluya aittir. 

g - Borçlu ve alacaklılarla diğer alakadarların bu gayri men
kul üzerindeki haklarını ve hususiyle faiz ve masrafa dair olan 

iddialarını evrakı müsbitelerile 20 gün içinde dairemize bildirme
leri lazımdır. Aksi takdirde haklan tapu sicilliyle sabit olmadıkça 
aatıi bedelinin paylaştırılmasından hariç tutulacaıklardır. 

10 - Artırmaya iştirak edecekler 24-4.935 tarihinde 935.S nu
mara ite dairemiz6eki yerinde herkese açık bulundurulan şartna-
memizi okt.ıyabilirler. 1-1194 

Nafıa Bakanlığından : 
Filyos - Ereğli hattı ikinci kısım inşaatı ve ameliyatı 

Nafıa Bakanlığınca kapalı azrf usulile eksiltmeğe .çıkarıl
m\Ştır. 

Muhammen ihale bedeli (2,500,000) liradan ve muvak • 
kat teminatı da (88750) liradan ibaret bulunan bu inşaat ve 
ameliyatın eksiltmesi 14.4.1935 pazar öğleden son -
ra saat on beşte Ankarada Nafıa Bakanlığı binasında de
miryol inşaat reisliği eksiltme komisyonunda yapılaca
ğmdan isteklilerin teklif mektuplarile münakasa şartna
mesinde yazılı diğer evrakı 14.4.1935 tarihinde öğleden 
sonra saat on dörde kadar inşaat reisliğine makbuz muka
bil~de teslim etmeleri lazım geldiği ve münakasa şartna. 
mesınde yazıh olduğu veçhile münakasa gününden en az 
bir hafta evel Nafıa Bakanlığına istida ile müracaat ederek 
alacakları fenni ehliyet vesikasını teklif mektuplanna iliş
tiımeleri iktiza eylediği ve münakasa şartnamesi ile mu
kavele projesi ve ilişiklerinden mürekkep bir takım evrakı 
SO (xx) lira bedel mukabilinde Bakanlık Malzeme müdür-
tüğtinden alabilecekleri ilan olunur. (634) 1-1150 

SAN 

.TiR 
" 

TORKiYE i~ BANICrASI 

ULUS 

Yeni Sinem< da 

2 
4 
6 
8 

300 
150 
80 
25 

3 
5 
7 

200 
100 
40 

Raşid Rıza Tiyatrosu 
2 Nisan salı günü akşam saat 20/ 30 da 

GALA GECESİ 

SAMSON 
Piyes 4 perde •••••• Türkçeye çeviren: M. Feridun 
Biletler şimdiden Yeni Sinema gişesitl'Je satılmal·tarhr. 

ABONE ŞARTLARI 
Dahilde Hariçte 

17 Lira 30 
9 ,, 16 " s ,, 9 ,, 

Posta Ucreti gönd~rilmiyen 

Satılık arsa 
Yenişehir Havuz başında 

Karanfil sokağı üzerinde 
(554) ve (486) metre mu
rabbaı iki arsa satılıktır. Mü
racaat yeri, ordu e\•i karşı
sında Bay Hadi apartımamn
da 7 numaraya. 

1-1189 

Kiralık ev 
Samanpazarı İstasyon cadde • 

sinde eski Evkaf U. Müdürlü· 
ğti binası karşısında 102 No. lı 
evde müstd.kil ve bir kat üıerin· 
de 3 oda, mutfak, banyo, elek • 
trik ve suyu havi kısım devren 
kiraya verilecektir. 11§.n Memu· 
rumuza müracaat. 

----------------------
Kiralık 

Yenişehir inkılap sokak 
No. 24 ev. gezmek için altın· 
daki eve. 1-1192 

Kiralık oda 
aranıyor 

Bayan eyi aile nezdinde 
oda kiralamak istiyor. 

Gazete idaresinde "S,, ru
muzuna bildirmeleri. 

1-1193 

İLAN 
3-4-935 çarşamba günü 

ihalesi yapılacak olan 22 ka
lem defter ve cetvelin 25 ka
lem olduğu tashihen ilan o
lunur. (706) 1-1208 

ANKARA ASL!YE Bİ
RİNCİ HUKUK MAHKE
MESİNDEN: 

Ankara Bozkurt mahallesin· 
de Orta sokakta S numaralı ha· 
nede mukim Şükran: 
Kocanız Ankaranın Mihriyar 

mahallesinden pazar aokağında 

·ı numaralı hanede mukim Ab. 
dülvehhap tarafından aleyhini. 
ze açılan boşanma davaımun mu
hakeme günü olan 27-3-35 ta.ri. 
hine müsadif çarşamba &ünü U. 
lus gazetesile ilan edilmişti. Bu
günü saat 14 te gelmediğiniz cf. 
betle muhakeme gıyaben cereyan 
ederek gıyaben tebliğat yaptlma
sma karar verilmiş ve muhake· 
me günü olarak 24.4-935 çar. 
§amba günü saat 14 e talik edil· 
miştir. Mezkur gün ve saatte 
Anıkara Asliye Birinci Hukuk 
mahkemesinde hazır bulunmanız 
veya tarafınızdan ba- vekil gön
dermeniz ak.si takdirde H. U. M. 
kanununun 402 inci maddesi mu. 
cibince mahkeme gıya.ben devanı 
edeceği ilanen tebliğ olunur. 

1-1203 

llUlllfllllUINlltllflllülÜlttUlllllllMIUHlllllUllllllllWlllllllllllHUJllllllllilU 
I! • 1 Resmi Ruhsatı Haiz ~ 
e DAKTİLOGRAFİ i 
1 KURSU i 
§ Kınacı Han Telefon 3714 ii 
1 1--1153 1 
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Nafıa Bak~anlığınd an : 
Afyon· Antalya hattının Baladiz - Burdur arasındaki 

24,5 kilometrelik yedinci kısmının inşaat ve ray ferşiyatı 
inşaatı ve ameliyatı Nafıa bakanlığınca kapalı zarf usulile 
eksiltmeye çıkarılmıştır. 

Muhammen ihale bedeli (370,000) liradan ve muvakkat 
teminatı da (18550) liradan ibaret bulunan bu inşaat ve a
meliyatın eksiltmesi 10.4.1935 çarşamba günü öğleden son
ra saat on beşte Ankarada Nafıa Bakanlığı binasmda de
miryol inşaat reisliği eksiltme komisyonunda yapılaca
ğından isteklilerin teklif mektuplarile münakasa şartna· 
mesinde yazılı diğer evrakı 10.4.1935 tarihinde öğleden 
sonra saat on dörde kadar inşaat reisliğine makbuz muka
bilinde teslim etmeleri lazım geldiği ve münakasa şartna • 
mesinde yazılı olduğu veç.hile münakasa gününden en az 
bir haf ta evel Nafıa Bakanlığına istida ile müracaat ederek 
alacakları fenni ehliyet vesikasını teklif mektuplarına iliş
tirmeleri iktiza eylediği ve münakasa şartnamesi ile mu
kavele projesi ve ilişiklerinden mürekkep bir takım evrakı 
(18,50) (xx) lira bedel mukabilinde Bakanlık malzeme mü-
dürlüğündeıı alabilecekleri ilan olunur. (633) 1-1149 
......... 1 ............................... . 

RAKI 1Çl\1EK İSTERSENiZ 
BOl\fONTt RAKISINI 

TER<'fH EDİNİZ 

Kanzuk 

KREM 
Balsamin 
ve eksiri 

Yegane ciddi gü-
zellik kremidir • 

Teninizin daimi. 
tazeliğini yalnız. 

KREM BALSA-
~ 1İN ile korursu
nuz. 

Kan.zuk 6kaürlik pastillerini her .saman kullanıru•· 

Jandarma Genel komutanhğ1 

(U. K.) Ankara satın alma ko-
misyonundan: ı 

:Jandarma ihtiyac1 için evsafına uygun yerli malı (2~ 
kilo eğer sabwıu 2. 4. 935 salı günü saat (15} de açık ~kStıi• 
me ile satın alınacaktır. Bir kilo sabwıa (59) kuruş fıat a 
çilmiştir. İlk teminat (88) lira (50) kuruştur. Şaı:nal11e' 
her gün parasız olarak komisyondan alınabilir. Eksıl~1~ ye girmek istiyenlerin eksiltme günü saat 14 e kadar 1•

9
, 

teminat sandık makbuzu veya banka mektublarnu kol"Jl1 

yona teslim etmiş olmaları. (576) 1- 1006 

Askeri Fabrikalar Umum Müdürlüğü 

Satın Alma Komisyonu ilanları 

KIRIKKALEDE YAPILACAK BAZI TAM1RA'f 
Bedeli ke~fi 671 lir olan yukarda yazılı tamirat, Aske; 

ri Fabrikalar Satın Alma Komisyonunca 14. nisan· 93 
tarihinde pazar günü saat 14 te pazarlııkla yaptmlacaktlr' 
Şartname bedeli beş kuruş olup komisyondan verilir. 1~ 
liplerin muvamkat teminat olan 50 lira 33 kuruş ve 2~;
numaralı kanunun 2 ve 3 maddelerindeki vesaiı:v' 
mezkur gün ve saatte komisyona müracaatları. (690> 

1-1197 

İKİ ÇİFT FAYTON ARABASI KOŞUM HAYVAJ'1l 
Tahmini bedeli 750 lira olan yukarda yazdı iki çift fa1' 

ton arabası koşum hayvanı Askeri Fabrikalar satın aJJP; 
komisyonunca 13 - Nisan - 935 tarihinde cumartesi ~ 
saat 14 te pazarlıkla satın alınacaktır. Şartname bedelsi~ 
olarak komisyondan verilir. Taliplerin muvakıkat terniııa• 
olan 56 lira 25 kuruş ve 2490 numaralı kanunun 2 ~e 3 

maddelerindeki vesaikle satacakları hayvanlarını mezl&' 
gün ve saatte Umum Müdürlük nizamiye kapısı <Snundf 
hazır bulunmaları. (689) 1-1196 

200 METRE MİKABI 
ÇAM TAHTASI 

Tahmini bedeli 6400 li
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 zarf
la s-ıtın alınacaktır. 

Taliplerin muvakkat te· 
minat olan 480 lirayı havi 
kapalı zarflarını ayni günde 
caat 14 de kadar komisyona 

vermeleri ve kendilerinirı d' 
ihale saatinde 2490 nuına ' 
ralı kanunun 2 ve 3 madde ' 
!erindeki vesaikle komisYO' 
na gelmeleri. (647) 

1-1099 

Satılık bağ ve hane 
Etlik kuyu yazısı mevkiin°' 

2 ailenin oturmasına müsait ;1'i 
kath beş odalı bir bağhane ucLl

1 

fiatla satılacak ve kiraya veri' 
lecektir. Taliplerin halde 55 J'10ıl\ 
dükıkana müracaatlar~ 

İmtiyaz sahibi ve Baş.mu 
harrirl Falih Rıfkı ATAY 
Umumi neşriyatı idare eden 

Yazr İşleri MUdilrU Naıuhl 
BAYDAR 

SİNEMALAR 1 

Çankıu C4ddtsl civarmda 

1 
Ulu• Basımnlnd• b•iılmıf· 

... l t~. 

Telaınti edilen emir mucibince sinema} ar seans aralarında tamamen hav.alandırılacaktır 

BUGÜN BUGECE 
Sinema aleminde §öhretini hiç kay 

betmiyen ilahi yıldız Marlene Dietri 
ch'in en 5on filmi 

KIZIL ÇARİÇE 

J'ranauıea M>ı:IU, tarihi bir ıaJteser. 

BU GECE 
Afrikamn sıcak çöllerinde geçen aşk 

- heyecan ve macera filini 
1 T T O 

Oynıyanla.r: İbrahim Molla - Ayşe 
M. Yusuf. 


