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Gün'delik 

ARsn 'tUSAL GÜVENLiK 

L.,.~1i~la~. ~~asındaki geçim ve 
'°'1ıQa f donup dolaııp güvenlik 
~, .. ~Çevresinde toplanıyor. Ba
ı.;. U ız •özletme ve andlqma-
' ~~Ydana getirilebilecek bir 
ferden 1!1 değildir. Barıf için her 
~ b. once uluslar arasında az 
11iQ Le~· düşü~üf ve görüt birliği • 
,

1 
•ııneaı gerektir. Güvenlik 

felcild:r ~r~sında bile ancak aynı 
~ . . du!unmek ve karıılıklı ge
lft.I ~ltnde aynı duygulan besle • 
-'q( ı e b" h -._ lı& . ır ~k~kat olur. Hayatın 
""1ler dıselerını başka baıka gö
~ h arasında onları düzenle • 
-._

11 
alcınundan kesin bir uzlaş -

~ : ~erçekleşmeıini beklemek 
y ~gru değildir. 

~\i .. 1

1 
ardanberi hep arsıulusal 

•eni w• 

~Ot b gı Yaratmak için çalışılı • 
f~nÜı u büyük konu üzerinde dü • 
'tlarq1trıe~l;l.c, .söylenmedik şey kai
lin keş g~bıdI.r. Ancak her ~evle -
~ ndı tarıhsel ve çoğrafık du-
d Undan d w .. l d'' .. 1 ir tc· ogan oze uşunce er-
ttr 1k güvenliğin ne özü ve ne de 
l~: leşrne yolu üzerinde bir uz· 
ltıı" aya Yarılmasına imkan bırak-

.r •r S 'çfk " ıyasa alanında çok kere 
de\'ı \'e ~oğru konuşulmadığı ;çin 
h.p~~lerın bugün dedikleri, yarın 
te ı,· larına uymuyor .. Ve böyle· 
~e kır aralık şu veya bu toplantı 
"1ud~nferans sırasmda beliren u · 
l'a.k a.r biraz sonrl\ hiç bir iz br • 
'ld rtıadan kaybolup gidiyor. Bu 

~nrnalar ise devletler arasında 

Adımız, an(hmızdır. 

l!J, N1SAN 1935 CU.lUARTESİ 

Paris, 12 ( A.A.) - Fransız akademi&i 17 
lıaziranda lmruluşımun iiçyiiziincü )ıldij
nümiinii lmtlayacal.-:tır. Parlak bir kutfoma 
programı hazırlanmıştır. 

Her yerde 5 kuru~ 
3 

Stresa koaleraası bagla bltl1or B. T. R. Aras 
Almanya doğu an dlaşmasına gireceğini bildirdi . Resmi 

bildiriğler çıkarıldı ·Almanya çağµ9ırsa L aval Berline gidecek 
Stresa, 12 (A.A.) - Bu aabahki gö

rütmeler dört ıaat ıürmüttür. Saat 13 de 
İtalyan murahhaslan otellerine ve fran· 
m: murahbaslan da öfle yemeğini ye • 
mek üzere laola del Peakatara gitmitler
dir. Konutmalan sa•t 15,30 da tekrar 
başlanacaktır. Alman iıtihbarat bürosu· 
nun İngiliz kaynaklanndan öğrendiği • 
ne göre, bu sabah anlaımalann bir t• • 

raflı olarak bozulmaarnda atanacak ted· 
birler hakkında konutulmutlur. Barrtın 
korunmasının ilk olarak ele alındığı te • 
min edilmektedir. Londra bildiriği bu • 

gün de görüşü1müttür. 

İtalyan llildiriği 
Stresa, 12 (A.A.) - ltalyanlar 

bugünkü konuşmalar hakkında 
a!ağıdaki bildiriği çıkarmışlardır: 

mittir. Ondan aonra doiu andlat
ması sorumu ve aon olarak ha va 
andlaımaıı görütülmüıtür. Ko
nuımalara aaat 19 da ıon verilmit 
ve murabbaılar yarın saat 10,30 
da tekrar toplanmak üzere ayrıl· 
mıılardır. 
Ôğleden •onraki toplantıda 8. 

Saymen'in Berlini z.iyareti •ırcuın
da öğrendiği alman gidifine dair 
dün verdiği izahata bazı tal•iliit 
eklemiı ve Berlin'den yeni malu
mat aldığını ve alman dıf i1ler ba
kanının İngiliz büyük elçi.ine Al· 
manyanın bir doğu anJlapna•ına 
girmeye haz.ır olduğunu ve bu anJ. 
la1mayı imza edecek olan devlet
lerden baz.ıları lıarıılıklı yardım 
hu•usunda özel anla§malar yap•a
lar bile Almanyanın bu anlQfma
ya gireceğini bilJirmiı olduğunu 
•öylemiştir. 

Soıı durum 

aeyinde müteaanid bir tekilde müzahe • 
ret etmek iti üzerinde mutabık kalmıt • 
lardrr. Bununla beraber uhıılar derneği 
konseyi verilecek kararın metnini tesbit 
edecektir. Bu kararda ar11uluıal teah • 
hüdlerin Almany• tarafından bozuluıu 
takbih edilecektir. Alman ıilihlanma11 • 
nın muhtemel ıonuclarnun önüne seç • 
mek için üç devletin delegeleri Avrupa· 
da gÜvenlik kurumunun pekiıtirilme,j 

gerekliii dütünceainde müttefik bulun· 
maktadırlar. Fransa daha timdiden bu 
yolda tetebbüılerde bulunınuıtur. Fran· 
sa bu tetebbiisleri luaa bir umanda müa
bet ıonuca vardırmak iıtemektedir. hal· 
ya d• aynı yolda yürümek düşüncesin • 

(Sonu J üncü sayllada) --·-·---
Almanya ile kliring 
anla§ması imza

lanıyor 
Berlin, 12 (A.A.) - Ozel bildirme . 

nimizden: Türkiye ile Almanye araHn· 
da bir ticuet ve kliring •nlaımuı yapı). 
ma11 için Dııan itler Bakanlığı Genesi 
Katibi B. Numaa Mcnemencioğlu'nun 

batkanlrğmdaki ıalkurumuzl• alman 
kuru ara11nda birkaç gündenberi devam 
eden konuımalar bugün muvaffakiyct' .. 
ıonuclanmı~tır. Anlatma pazartesi au· 
nü imzalana('.aktır • 

Belgradtan Cenev· 
• • reye gıtti 

BeJgr•d, 12 (A.A.) - Türkiye Drt•· 
n itler Bakanı 8. Tevfik Riittl Ar.ıı 
Belıınad'a gelmit n durakta Batl-k.ıı 
B. Y evtiç, Türkiye Elçiıi B. AU Hay . 
dar ve elçilik ileri gelenlsi, BalkAn 
devletleri nıümeHİllerİ, 0.pn f ti• Ba
kan muavini B. Puriç, Bakanlık il.-i •• 
lenleri ve birçok gazetecile tarafmdaa 
kartdanmıttır. 

B. Tevfik Rüttü Aru, B. Y ••Öf ile 
beraber Türkiye elçiliiine gitmittir. 

·.\il~ 
Belgrad, 12 (A.A.) - Batbakan IS. 

Yevtiç Dıtan itler Bakanlıfınd. 8. Tev
fik Rüıtü Aru ile görüımüt ve IUt 13 
de •dına Monavola lokantasında bir 61 • 
le yemeği vermiıtir. B. Y ntiç U,.ma 
kadar B. Tevfik Rüttü Aru't. koDUfma
lanna devam edecektir. 

Türkiye Dıtan itler Bakam bu al. • 
tam Cenevreye gidecektir. ...... 

Belgracl, 12 (A.A.) - Bugln d9Y • 
Jet Naibi Prenı Pol öile beri TlrkiY9 
Dıtan lıler Bakanı Tevfilır Rflttl An• 
kabul etmiıtir • 

Otledea sonra d. Tevfik Rlftl ~ 
Balkan Antantı devletlerinla .......... 
kabul etmittir. 

B. Benes Cenevreye 
gitti 

Prag, 12 (A.A.) - OıfUI İtler 8- ~ 
kanı B. Beneı öile U:z.-i c-.n.·,. t. 

Stresa, 12 (A.A.) - Havas Ajansı 

bildiriyor: Konferans bugün ıonucuna 

erişmiştir ,.e resmen cumartesi günü son 
bulacaktır. Üç ıalkur Rraınnda yapıll\n 
görüş teatileri, Almanyanrn ıilahlan • 
ma11 için Fransanrn uluslar derneğine 

verdiği andıçın teferruatiyle gözden ge 
çirilmesine imkan 'emıiıtir. Üç hüku • 
mel fransız andıcını uluslar derneği kon· Teket etmiıtir. 

"-,, (Sonu J. üncı1 savrfada) 
~~----~~~~~~~~~~~~~----~~~~~~~~~~~!!!!!!~!!!!!!!!!!!!!!!~~~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!'!!!!!!!!!!!t 

Fransız, İngiliz ve İtalyan mu· 
rahhasları bu sabah saat 9,30 da 
İtalyan hükumet başkanının baş
kanlığında toplanmışlardır. Saat 
13 e kadar devam eden konuıma· 
larda Uluslar Derneğine f ransız 
andıcı hakkındaki görüşmelere de· 
varn edilmittir. Salkurlar tekrar 
saat J 3 30 da toplanmışlar ve bu 
andıca 'aid konuşmaları bitirmiş
lerdir. Bundan sonra Avusturya· 
nm durumunun tetkikine geçilmiş· 
tir. İtalya Baıbakam bu sorum 
hakkında uzun boylu izahat ver-

Osmanlıcadan 1ürkçeye Karşılıklar Rılavuzu N . 20 
l - ,.,. .. k k"'k'- d 

1 
ıo"-lerı'rı '·arsuma (T. Kö.) beldeği (cıliinıeti) konmuıt11r. Bunların lıer biri hakkında 1ıra11 ile uamanlarımıauı (mW.laauu) 

:ı tur ·<,;·e ·o ·~r en ge en .. · " ~ 

Y<ızılarını gazetelere vereceği:. 
2 - y . k ka l kla · • rd edilmesi irin gereğine giire, f ramı:ıctıltırt yazılnııf, ayrıca örnel.·ler de kon ulmuttur. 

em ·onan rşı ı · rın ıyı ayı ı.: , 

3 - Kökii tiirkçe olan kelimelerin bugiinkü işlenmif ve kullanılan ıekilleri alınnııftır: Aslı ak olan hak, aalı ügüm olan hükiim, tür~e "çelio kök8n3en , .. 

en şekil gibi 
:::: Elern (T. Kö.) = (Fr.) Douleur, mal 

t~eıı· 
tın 

~·~" ter 

olmak ElemlenmeL:, acılanmak, içi 
(F ) Avoir mal, se chagriner, s'affli· 

~. 
() lJnıudsu.duk (Fr.) Desespoir 
tncıc. Y , 
J 

· ese düştıim = Umudsuzluğa düştüm 
e su · 

ıs tombc dan> le dcsespoir. 

"• (jtıı Umudsuz - (Fr.) Desespere 
Ck • ııı fJ . "•cyııs bir ;ıdam - Umudsuz bir adam 
'1 Iıo 

l'llme dcsesperc. 

._ lJ 
Ör ıanç (Fr.) En avoir assez, lassitudc 

ncıc. B . 
/'en : ana kclM verdi = Bana usanç verdı = 

aı asscz 
~"et . 
Örııe; Çile (Fr.) Penitencc, epreuve 

Ole • lfay.ııra çok mihnet çektim Hayatta 
rlatısr;ıe çcl:tim - j'ai cıı beaueoup d'epreuves 

a Vfo. 
~~ 

"lf4 Yas (Fr.) Deuil 

c· ~ - Kayg d'" ·· · • d ı ı, uşunce (Fr.) Inquıetu c, sou· 

Örn 
( eoı •• fJ .. 
fli.i.,~ · uyiik endişe içirıde idi Büyük kaygı 

" ... tınce) .. ... ~; ıçındc idi = 11 ctait dans ııne gran-
nqız~tııde 

Ör11 LC•rn (T. Kö.) (Fr.) 'Chagrin, affhction 
c~. c~ 

<le Ch • onlüm gam dolu == Mon coeur est plein 
agrin 

k"'der (T K • ._ . ö.) 

Ör l' asa ( • . · souci ncıc: 
1 

. F r.) Peme, preoccupa uon, 
lç;ftıd Ç•mde ~arif edilmez bir gussa var = 

e anı 
~ atılmaz bir tasa var. 

'ttt:.:::a trcltı unalma, arkıntı = (Fr.) Suffocation, 
Crtt d e coeur 

Müteealİr =- Ozgün, kederli (Fr.) Tristc, cha· 

grine, afflige 
örnek: Ne için bu kadar nıüteessirsiniz? = Nf!· 

d n bu kadar üzgünsünüz (kederlisiniz)? = 
e h .• 

Pourquoi etes-vous tellement triste (c agrın!, 

afi lige)? 

Müteessir olmak = Üzülmek, kederlenmek -= 
(:Fr.) Etre touche, etre peine, s'attrister, se 

chagriner 
örnek: Bu halinize çok müteessir oldum = Bıı 
halinize çok üziildüm (kederlendim) -= Je suis 

tres touchc ( peinc) de votre ctat. 

Mukerder Kederli 
örnek: Dün çok nıükecldcrdi - Dün çok keder-

li idi. 

Mcraret Acılık ~ (Fr.) Amertume 

örnek: Ruhumda çok mcraret var - Ruhumda 

çok acılık var :: ]'ai beaucoup d'amertume dans 

/'ame. 

Fütur 
Bezginlik - (Fr.) Dccouragement, deses· 

poir 
örnek: Fütur içine düştü = Bezginlik içine 

düstu ;:: 11 toınba dans le decouragement (deses· 
"' 

poir) 

Meltur = Bezgin = (Fr.) Decourage, desesperc 

(strrab == Göynü = (Fr.) Souffrance 

örnek: Çok kere gönül ıstırabı beden ıstırabrna 

galebe eder = Çok kere gönül göynüsü cisim 
göyııüsünü bastırır== Souvent fes souflrances 
mora/es sont pires que les souffrance physiques. 

Muztarib == Göynülü, göynük = (Fr.) Qui souff· 

re, aouffrant 
örnek: Muztırib bit insan = Göynük (göyniilü) 

bir adam = 'fln bomme qui souffre 

Muztarib olmak == Göynümek = (Fr.) Souffrir 
Örnek: Bugün çok muztarib oluyorum = Bugila 
çok göynüyorum = Aujourd'hui je souffrt beau

coup 

Veca = Ağrı, sancı = (Fr.) Douleur, crampe 

Örnek: Mide vecaı = Mide sancısı = Crampe 
d'estomac. 

lztırar Sıkrnç 

Örnek: lztırar içinde = Sıkınç içinde. 

Ukde = İlinti, dugürn ...: (Fr.) Noeud, .rcgrel 
Örnek: Birçok kişiye ukde oldu = "Oldu ~ok 

kimseye bir gizli düğüm,, - Yahya Kemal. 

1 
iktifa etmek lzdemek 

Örnek: Emrinize ıktifa etmek benim i~thı hem 
vazife hem de fnlurdır. Emrinizi izdemek be· 
nim için hem ödev hem de kıvançtır. 

]ktifoen - Uyarak 
Örnek: Bu emirnameye ıktifaen, bundaıı sonra 
doğruda11 doğruye Vekalete yazılacaktır. - Bu 
buyrultuya uyarak bundan sonra doğrudan doğ
ruya Bakanlığa yazılacaktır. 

Tıln iz, Şakirdi marifet -= İzdemen 
Örnek: 1 - Eflatun, Sokrat111 tilıniziclir. 
- Eflatun, Sokratrn izdemenidir. 
2 - Bakonun şakirdi marifetiyim diye temed
düh edenler - Bakonun izdemeniyim diye 
övünenler. 

Irk Uruk, ırk 

Örnek: Irklar derilerin re~klerine ve kafa tas
larının şekillerine gore ayrılır - Urrık/ar (ırk· 

lar) derilerin unklerine ve Jcafa taslarının ıekil
/erİM göre aynlır. 

ltz == lrz (T. Kö.) 

lı'ad etmek c:::o Aiıtmak 

Örnek: Onu bir mertebe/ 1111•1• ı~ad nınti ı .. 
terim = Onu yüce bit ıaıamaya afıtmd ,.,.. 
rim. 

haga c::: Döküm 
Örnek: Topların ısagası, zamanım,.dı 901 tırıJı 
ki etmiştir = Topların d61cümü, samınılDlıtdı 

fOk ileri gitmi~tir. 

lsag• etmek = Dökmek 
Örnek: Bu kadar buyük çapta top ıugı etDNI 
epi müşkül bir i~tir = Bu lcadır bDyDlı ~ıpt• 

top dökmek epi gııı; bir iştir. 

l1>dar etmek Çıkarmak 
Örnek: Bu mesde ıizerınde bit emirname ısdu. 
etmek muvafık olur == Bu sorum Qzeriae bit 
buyrultu çıkarmak uygun olur. 

Sudur etmek Çıkmak 

Örnek: Bu iş lıakk111da sudur eden kararname
ye teı:fikan Bu ı~ lı kkında çıkan lcarara uya .. 
rak. 

Sadr Göğüs 

I sfirar Sararma 

lıga etmek 
mak 

Dinlemek, kulak vermek, kulak ... 

Örn.,k: 1 - Nasayihinızi ısga etmek isterim 
::.. Ôgütlerini?.i dinlemek isterim. 

2 - Sozümü isga etmiyeceksen bendea ni~ 
nasihat istedin - Sözüme kulak vermiyecelc • 
sen bl'ııden nıye dgut istedin. 
3 - O, hiç bir sözü ısga etmez = O, hiç bit 
söze kulak asmaz . 

lskat = Düıürme, düşürülme 
Örnek: 1 - Fransız kabinesinin ıskatı ..,,Fran
sız kabinesinin diışiırülmesi. 
2 - 1 skatı cenin büyüle bic suçtur = Çocuk dl) 
ıürme büyulc bir .suçtur. 



MYIFAı 

lzrnir panayırı 
hazırlı klan f ç 

ULUS 

u L A R 
Edebiyat ve kültür meıı _ _, 

Jsmir, ız (A.A.) - A.....aa
al 9 eyltl panayın bazırlıklarma 
hararetle ça)lfllmaldachr. Din be
lediyede valinin bqkanlıiı albn-
da bir toplantı ya~. Ba 
toplantıda lzmir'in büyük tüccar-

Kadınlar birliği kongresi Tayyare 
üyeleri İstanbulda 

• 
pıyangosu 

l.tanbal, 12 (Telefon) - Bu
ıünkü çekiliıt,, 20,000 lira 19175, 
15 bin lira 1361, 5000 lira 8003, 
2000 lira 5521, 23418, 11 nmnara
lara 1500 lira 20145, 21831, 14856, 
6999, 13116 numaralı biletlere çık· 

İstanbulda iki deprem 
oldu 

LIKm ıs nisan tarihli 4l 
da çıkmııtır. Bilyiık bir 
mükemmeliyetle ne r ödevi.n8 
eden bu oıeun mecmuanın 1011 

lariyle ticaret oduı batbnı Ye • 
~, Türkofia Ye bu itle ilaili 
kurumlar bqkanlariyle banka mü
dürleri, ıelair meclW a,eleriaden 
birkaçı, bütün konsolo.larla gaze
te mümesaWeri haZ11' bulunmuf
lardır. 

PanaJD' itleriyle uğrqan komi
teden bqka seyyah getirtmek için 
\irinci bir komite daha kurulmut
bll'. Yabancı ülkelerden ıönderi
lecek 91yalara 7apd~ kolaybk
lar hakkuula kararlar Yerilmiftir. 
Komoloılar, vaktiyle ite batlan
...ı dolayıaiJle bu defaki pana
Jlft ülkelerinden büyük firmalarm 
iftirak edecekleri kaaaatinde bu
lunmutlardu. 

İzmir, 12 (A.A.) - lıtanlNlda 
toplanacak olan uluslararası b· 
dınlar kongreainde bulunmak ü
zere bu 1&bab lzmir vapuriyle Mı
sır, İngiliz, bind Ye aYUltaralyah 
yirmi bayanın geçmekte olduiu
nu haber alan lzmir Valisi general 
Kazım Dirik bir kur göndererek 
kendilerine İzmirlilerin aelamlan
nı, tüzel bir çiçek buketini, Tu
ring kulüb ve ontükler muhibleri 
birlifinin franaızca ve inıilizce 
yazılmıı lzmir, Efes, Bergama e
serlerinden yirmi taneaini arma
ian ebDİflerdİr. Bunlardan ~k 
d.yplanan bayanlar adına mıaır
h Huda Şarabi, türkçe ve çok içli 
a&zlerle İzmirlilere tefekkÜI' etmit 
Ye türk kardeıtlerirıin l;u pzel ae
lim ve iltifatlarmdan doları le

teklriirlerini bildirmiftir 

la. 

Balkan anlaşması ökono
mi komisyonu 

latanbul, 12 (Telefon) - 16 ni
anda Ankara' da toplanacak olan 
balkan anlqmaıı ökonomi komia
yonana iıtirak edecek murahhas
lar yanndan sonra Köstence' den 
latanbul'a geleceklerdir. Balkan 
konseyi de 1 O mayısta Titülesko
••n "99kanhğ1 altmda Bükrepe 
toplanacaktır. 

lıtaabul, 12 (A.A.) - Jluciin 
aaat biri cm alb delrilra on bet sa
niye ıeçe çok tiddetli ve aaat Ü· 

çü on bir dakika on 1&niye geçe 
hafif deprem kaydedilmiftir. Ay. 
m merkezden olan her iki dep
rem lataabuldan 21000 kilometre 
kadar uzakta ve Hindiıtanm ba. 
b timali çevresinde oldap aanıl
maktadır. 

da Bay HiUeyia Namık Yu 
Rıfkı Ataym Taymis byıt.rl 
tabı dolayısiyle (yeni tiirk 
dotraı) yazısı, tükçenin esa9'I 
rette ıalahı gerekliğinden 
Bay Abdülhak Şinasi (.n.uo~ 
min öliimü) nü gerçek bir a.-1 
rii ve samiaüyetile anlatıyor' 
.retle Haşim hakkında yazıla• 
mı en gü&eli olan seri m 
tamamlamq oluyor. Bay C 
(Fikir kırıntıları) ndaa yenı Amasya vilayet büdcesi 
veriyor, Atatürk Enstitüsü 
İsmail Hakkı aineınanuı ~tir 
biye vasıtası olarak aldığı bu 
miyetten istatistiktere ve ciddi' 
bülere dayanarak balı efliyor. 

A..-qa, 12 (A.A.~ - Vilayet Ge -

... Medisi Yili,et Mideesiai 230,554 li
ra olarak bhul etmiıtir. Jol ,,.... .. altı 

liradır. 

Uşak'ta yeni okula 
yapııacak 

İzmir' de ilkbahar at 
ko§ulan ... 

Romanya'nm yeni 
Ankara elçisi 

l.taabal, 12 '(Telefon) - Jlo. 
manyama yeni Ankara elçiai aynı 
)'İrmi sekizinde latanbula ıelecM· 
tir. 

Utak, 12 (A.A.) - Valiyet Genel 

Mecliıi kuabanmdaki ilk olnalJann ib -

tiyKa Yetınediiimi sis &ııiiacle lutarak 

Uplı'ta Wr illr okul yaptırmayı karar -

bu malule çok d'kkat c qk 
Bay Nahid .Sım, Saded~in 
(Edebiyat tarihi özü) adiyle 
kitabı tahlil edi~r, Said P.alkill 
bamın ikinci evi) hikayesi 
muharririn bütiln hiklyeleri g 
Ye oTijinatdir. Mecmuanın 

kmnmda Bay Orhan Paikin at 
Rilkeden çe-rit'diğ'i (bir ~cnç 18 
tub), Bay Papuoğlıın n yanıta 

Katina Papadan t~rcüme ettiği 
adlı gtizel hilı:lye ve franstı 
muharriri Levonnand0clan çe • 
man -bir rüyadır) isimli hilı:l 
vamr nrdır. Şür kısmında ise, 

~-lzmir, 12 (AA.) - llld-hv at 

JUJt1annm ikinei.i t.q6n llala· 
balık bir aeyin:i kütlesi &nünde 
yapıldı. Birinci kotuda B. Halil 
Arifin Aslam birinci, Yarbay te
keceain cam ikinci, ikinci kotUda 
8. Akifin Markiz'i birimi, B. C.. 
lilin Ozkesi ikinci, üçünc6 kotu
cla B. Ahme6"m Ceylam birinci 
B. RiUtemiD Nonaaı ildnci, Dör
düncü koıuda B. Süleymanın Gos
aeri birinci, B. Akifin Bekin ikin
ci, betinci kotada B. Tevfikin Sa
.._ birinci, B. Kemarıa Aldem- 1 
fİ ikinci selmiflet-dir. 

latanb.al, 12 (Telefon) - Ka
dınlar Birliii konpeaine i!tirak 
etmek üzere bugün Mıaır, Wmdia
tan ve Av111turalya muralıbuları 
ıeldiler. Mıaır kadınları çarıafsız 

idiler ve ppka pJ'lllİtlerdi. Hind 
murahbulan hind ulusal kıyafe. 
tinde idiler. Mıaır kurumu bqka
m Bayan Huda Şaravi aöyledilde
rinde: ''Llam kadmbjı kurtula.-· 
nu Atatürk' e INwcla oldajana, bi:' 
tün kadmlar aallmrlan türk bd; 
lannm Atatürk devrindeki lıürri· 

Uşak'ta adlan değişecek 
köyler ANKARA RADYOSU 

Utak, 12 (A.A.) - Halkeft, Utaka 
bailı köylerden otuzunun adı yeni türle· 
çeye uysun olmanpndan bualarm adla
rmm defiftin1ınesi için teteWaüate bu 
lunmuıtur, 

BugünkU radyo programı tudur: 
19.30 - Sporcu konUfuyor 

Safranbolu çocuk esirge
me kurumunWl çalışması 

19.40 - Musiki: 

Albenu Suite lkpepoS. 

Ferhunde Ulvi: Piano 

20 - Tarih Nllti 

20.15 - Danı musikisi 

20.30 - Musiki : 

yet haklarını örnek diye anlat
makta beraberdirler. 

WranboJu. ı.ı (A.A.) - Çocuk Ear
ımae Kurumu tarafmdaa çoeak lılllrra • 
mı iPa ilk eblarclaa eUi iki ~ia 
..ı.. ve ayakbbl yapbmuftır. S.yram 
....... propana 1auır-....1ır. 

Beethoven Frühlin&eeonate 

Necdet Rami: Keman 
Ferhunde UJYi: Piano 
20 50 - Haberler 

lakat .. • •• • .., .ışurmek 
Örnek: Il.abiae7i mat etmek i~i11 yapılaa i§Jer. 
'1ilflcis Jıabineyi medıiade tııtma79 1*lhn oldu 
-= Kabineyi dO§llrmelc i~in yapılan ifler, tamter
si ; t'Vi yerinde tutmaya yarad 

Sakut Düıiun, düpne 

Örnek 1 - Sukutu evrak - Yaprak düıümü 
ı - Bulunduğu makamı muallfdan sukutu = 
Bulunduğu yiilak -.ında dlflJmlJ. 

Wah etmek Yeiritmek = (Fr.) Arranger, r6-
former, am~liorer, perfectionner 

ı.b etmek Arıtmak 

Omek: Islahı cimi fere&= Amilioratioa (oa le 
~rfectlonnement) de la rac. cbevaiine. 

lalabat - Y eğritim 
Örnek: OslUlllı impuMMbıl..ı. ıaMbat JIO • 

lımdald mesai bep akim l:almqtır - Osıaulı 

imparatorluğunda yeğritirn 7f'h1Dtlald çallffDB
Jarm hiç ucu gelmemiştir. 

.... .,..... ...... = ~ anabalmalr 

Omek: l - ikisi de ~i sngi1i dostumdur, elim
den gelu ıslahı heynetmek ~in çalrımak iste • 
rim lkısı de pek sevgiU dostumdur, elimden 
•else ban t1rmalc içı11 çah1malı isterim. 
I - Islalu beyMtmelc i~in elimden geleni ya • 

11«9ğım. = Aralarzm bullDU için elimden K• • 
leni yapacalrm. 

Wüı hal etmek UaJanmak 

Örnek: Nuibal. ~idir. ceza bıçbıri iaidebabş 
olmadı. bir türlü ıslahı bal etmiyor = Ogüt, tfa
rılma, ce a hiç biri fayda vermedi, bir türlü 11• 
laanuyor. 

Yeğrim 

Orilek: Sıyasi vaziyet saliha doğru gidiyor = 
Sıyasal durum yeğrime doğru gidiyor. 

a.ma ==Yarar, elverifli 
Ornelu Buralarda ~~ k6ıdrı.r vıparlarde ;.. 
ıJ.mala ulilıtir = Buralarda phn klmlirler n
prularda lrullanlimağa yar111. 
'lnıpatta istimale salib keresteler = Yap.ıdı kaJ. 
la11ılmala yarar keresteler. 

• ........................ 

latıfa Seçkinlenme 
Örnek: Tabiatıa kanuaıar.1"'1UJ llJrl tıe 1$1..l/a • 

dır = Ti1remin baualarıtJtlu 11/ri de seçkinlen
medir. 

·~a ebmk Seskinl .... 
Örnek: Asırlar geçtikçe insan cmsı de ıstıfa et• 
mektedir == Asırlar gertik~e JnsaD ciasi de .,. 
kin1enme1rtetfir. 

ltma ebnels Umdalamak 
Örnek: Ne para, ne yüksek .makam, hiç bir şey 
onu ıtma edemedi-= Ne para, ne de yük•k O'IUD, 

lılr bir ıey onu umdulayamadı. 

Tama = Umda, af sözliliilr 

ltnab etmek = Untımk, aöz autmak 
Örnek: ltaabı hlamde ibtira «-= Sö:ı uut
ma.lta11 alua. 

ltr - Itır (T. Kö.) 

1 ttırad Biteviyelik 

t 
iade = Cerit 

Örnek: Ortada henüz bir iade i ; yok = Orta
da henuz bir gerı"t i i yok. 

iade etmek Geritmek, ıerivennek, 8~Tİr-
mek 
Örnek: l - Beynelmilel muahedeler~ göre 
siyasi macrımler iade edilmez = Arsıulusal 
andl şmalara göre sıyasal s~lıılar geritilmez 
2 - Aldığım mektubu hemen iade ettim = 
Aldığım ZMlctubu be~n geri Yerdim. 

J - Hediyemizin M<len iade edildiğini anlı· 

yamadım - Arm~gamllJlZln neden geri ~rıl
diğini anlıyamadım. 

iadeli Geritli 
Örnek: ladeli bir ~lctu.b aldım = G.ritli bır 
mektub ald11n. 

Tulahüdi (mektub) = Bajltlı 

Örnek: Taahhütlü mektubunuzu alır almaz is
tediğiniz saati bemen iade ettim = Balnlı 
mektubunuzıu alır almaz istediiiaiz saati M
men geri ganderdim. 

1..wi teehhiitJii - Gerjdi Wllil 
Örnek: iadeli taahbfitlü mdtduawıa 41• al· 
dım • Geritli Nğıtlı meitubııamıı 4itl ...._ 

ladei afiyet etmek = Onalmak 

Örnek: /adei afiyet ettiğiai• bepretl ,ar .. 
ğime meseıretbalıf oldu = Onaldıfınıı mil/ • 
desi yüreğime sevin~ verdi. 

ladeten takdim etmek = Geriaunmak 
Örnek: Gönderdiğiniz mektubu. arklltlqraus 
buradan ayrrldrtıucJu iadeten talr4im «liyo
rum = Gönderdiğiniz mektubu, arkada,111U:r 
haradan ayrıldığından ger/sunuyorum. 

iane = Y ardını 
Örnek: Hümyei Et/al Cellli~/ ı,in iane ce
mi ne ~alııanlar = Çocuk Eslrıeme Kanunu 
için yardım toplamağa ~allfUlar. 

iare etmek = Ejretimek, •inli"'...,. 
Omek: I - iare etmek, lrııllamnalı here bir 
şeyi birine ödünç vermektir = Eğretimek, kul· 
lanmalc Uzerı bir pyi birine Münç vermdtir. 
2 - iare etmek /utfuntla balunduğrnıaz ldtab
dao- rolı müstelid oldum = Eğreti vermek uy. 
raSJnda bulımduğuauz iitabdaa ,ok laydaWJ.. 
dım. 

laıe - Beılev 
Ör k: Koca bır ailenin iapsl baıanlainl o
muzlarına alan = Koca bir ardanın "-'"' JiJ· 
kıinıi omuzlarrna alan. 

laıe etmek = Beslemek, 8flÇİnclirmek 
Örn k: O zamanlarda bir aile iaşe etmek gayet 
mü Jcil bir işti = O zamanlarda bir arda bılle. 
~le (geçindirmek) çok güç bir işti. 

İbadet = Tapınç (Bak: bit) 

ibadet etmek = Tapınmak (Bak: ahit) 

ibate etmek - Barıncm..k 
Örnek: Bütün halk gele11 adili ibate «mei 
arzusiyle ko1uşuyordu = Bütün halk geleıı as
keri baundırmak arzusiyle kOfUfUyordu 

lba etmek Geri durmak 

Örnek: Bu kBçacak temennimi isaftan niçin 
ibf ediyorsu•z! = Bu Hp!ciit dileğimi yeri
.ne ıetinnekten Dİt;in rrl dımıyorsanas1 

lb'ad etmek, teb'id etmek (Bak: baid) = ....... ._ ... 
uzaldattmnak 
örnek: Bu aypnnıs lı•ehtl herine, artık 
onu buzumnuzdan ib'ad etmekte bdlıaıııs • 

Ba UFP•:l.,: .,,_;., artrt eaa btz • 
midtJr'tlı ~ 

" c!cfcrU pirlerden Cahid 
(Hama), Sabahaddin Alinin 
mun dalgaları,. • Fuad Omeriıı 
ğila,,, Hlmid Jlacidia (Bebçcdd 
lnıb Sabl'Uıin "teselli,, adlı fiirl 
dır. Okurlarımua tnaiye ederis 

01küç 
Bay Rifat Raminin aaan:r 

' 

rinden mUrekkeb bir cilddir. 144 
fa, 35 ikuruıtur. 

lb'aa etmek = Göndermek 
Omek: Nndine bir sefir ib'u .ımeic 
Katına bir elçi g6ndermelc istHi 

lleb'ua ..,. Sayla• 
Örnek: BOtiiD TIJ.rk ımb'ulları Tirli 
ylik Millet Meclisi azalarıdır • BDtü• 
aylar/an ZC.matq ip/eridir. 

1wa =Yaratı 
Omek: lbdi. güzel .san'atların en bO~ 
rıtidir -= Yaratı, flnl sar/atların ea 
erlcidir. 

ibda etmek ..... Y•atmak 
ômek: BOylllc saa'at eserleri ibdi 
landa - BIJytJi uıf ıt eserleri yarat 
lunda. 

lhbam (ariibhemi,et) - Ortiulils 
Ornek: Bu sözünücle hsü biı .lbJı• 
hemiyet) biaMliyorıım = Blı ıtcbrllab4111'l 
bir örtün/üt duyuyoltlA 

Mibhem - Ortünç 
Omek: B8yle mObhem sözlerle 'berke-.ı. 
binde Silcıntr uyandırmak doğru değı 

Böyle örtüng sözlerle lı~rlıesin yüreıi 

lrıntı uy ndrrmalc doğru değildir. 

lblai etmek (isal etmek) ==- Ulaıtırmak 
Örnek: Bu mesele üzerindeki dQşQn 
size yazı ile ibUğ etmek isterim - Bıı 

üzerindeki düpnceleriml size yazı ile 
md isterim. 

ÖNER GEi.ER 
Kılavuz ıözleri merine, lan I° 

(ULUS) ta ~ıktığuulan baılaınalc . 
bir ay irintle, iateyenler yeni bir 
ge ileri IÜrebilirler. Bunlar T. D. T. C. 
nel Katibliğine ıu ,ekil altuula. p 
lecelrtir: ,. 
Osmanlıca • • • • • • • kelimfJline 
wzda • • • • • • karşdığmı uygun 
but: yeter) görmüyorum. 

Sebebi: (kısaca) • , , •• 
••••••••••••••• 
• •••••••••••••• 

önergem ıudur:. , ~. , 

(1) a.nd• bir Öll«,. •'*",.,,,.. y 
üeriae bir .py 7apıJ.ımyaeakta~ 
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~an) u me'h·ıubları 

Üçüııcii Uayht~ köy 
İstanbul 9 niıan 1935 

o .. 
t .. Ç~ncü Rayhda nasyonal sosyalist 
eJ•ITıın öko . k.. l" .k 

ı nomı ve oy po ıh aıını an-
atan ._ 

ı-a"amlar şunlardır: 
.. l933 yılında, 66,044,000 olan üçün -

cu Rayh "f .. hı nu usundan, yüzde 32,9 u nu • 
I ıu 2000 e kadar olan köy ve kasaba
arda, YÜzde 36,7 si 2000-100,000 ara 
•ında ola k"" ··k · 1 d ·· d 30 4 d n uçu şehır er e, yu:l e , 

1 
e lOO,ooo den artık olan büyük şehir-
erde Yeri . . b '"f 9 ·ı eşmıştl ve u nu ustan mı -

Yon 343 000 · · • 5 • s,
931 000 

. t•ı zıraı, 13k,I~ 1,000 i .s1maı ioı ' . 1 ıcaret, na ıye, 2 mı yon 
.'000 ı serbest işlerde, 1,270 \ ') İ 

ev ı•l . d ~ erın e çalışırdı. 
. S,303,000 başlı başına iş sahibi, 5 

:;:ıYon 312,000 işe yardım eden aile 

14 
adı, 5,517,000 memur ve müstahdem 

h' .946,000 amele, 5,822,000 gelir sahi-
1 ve ınesleksiz vardı. 

Alrn•nyada başlı başına iş sahibi ve 
y~ Yardımcı, memur, müstahdem olarak t l§an 16,132,000 kişi 10,956,000 nü • 

su geçindirdikleri halde, 14,946,00!l 
~~ele 13,152,000 kişiyi, 9,343,000 
.., o~)ü de 4,315,000 kişiyi gcçindiri -
.r<kıardı 

Almanya •tırı sanayileımişti. 
1882 yılınra Almanyanın nüfuıu 

a l882 yılında Almanyanm nİifJIU 

di
9,8J4,ooo, bunun 7,134,000 i köylü i · 
rebT 1 ı ır erdi. Sanayi iılerinde S m.11-

Yorı 787.000 kiıi çalışırdı. 8,344,000 • • 
~ele, 1, 225,000 gelir ıahibi ve meslek 
•ıı \'ardı. 

kö Rakamların, 1882, 1933 araıında 
Yler aleyhine değiıme nisbeti yü%de 

42,S dur (IJ 
ba 1914 den önce alman sanayiinin ya· 

tıcr memleketlerden 25 milyar altın 
tn.ark alacağı ve alman köylüsünün al • 
illan sanayi birikimlerine 17 ,5 milyar 
"1hn mark borcu vardı. 

1933 başlangıcında alman köyü, zi 
tai mahsul fiatlarmın düşmesi, borçlar, 
faizler, İpotekler yüzünden tam bir da 
ğdrna halinde idi. Ve alman sanayii -
tıin Yabancı memlelcetlere 25 milyar bor 
cu vardı. 

Almanya bu aşırı sanayileşmesini 
15 Yıl içinde ticaret bilançosunun 25 
tn'l 1 Yar albn marklık borcu, 1914 • 1918 
haı-b yıllarının açlığı 1919 - 1933 yılla
rının işsizliğiyle ödedi. 1933 haziranın • 
da Alrnanyada sanayi ve ziraat işlerine 
bağlı 20,815,655 işçi vardı ve bunlann 
5•855,408 i İşsizdi. 
h' 1882 den sonraki yıllarda Almanya 
~r ulus olarak ulusallaşmıf bir sanayi 

c~, bir tüccar olarak beynelmilelleşmiı
~1:. Almanya bir taraflı büyümüştü ve 
ou .. Yuyen tarafı Almanyanın ulusal tı 
nırları içinden kuvvet almıyordu. Al -
illan sanayicisini, alman sanayi işçisini, 
alman tacirini alman olmıyan uluslar, 
alrnanlarm olmıyan topraklar doyurL· 
Yordu. Harbta almanlar aç ve harbtan 
sonraki yıllarda işsiz kaldılar. 

.. Nasyonal sosyalistler, Alınanyarun 
~~~nü tekrar toprağa çevirmişlerdir. 

•tler bu yeni Almanyayı : 
.. .''istikbalin Almanyası ya yalnız bi" 

koylij rayhı olacak, yahut tıpkı Hohen 
•ta f • n en, Hohenzo11ern Almanyalan gı· 
bi batıp gidecektir. Onlar ırki ve iktı· 
•adi merkezlerini kendi içlerinde ara -

lllay1 unuttuklaı için battılar ... 
''AJ ~~ rnan köylüsünün henüz tıkanma· 

lllrş olan k JVvet kaynakları ihya edil· 
llıed"k d · ' ' 1 Çe nasyonal so3yalist evnmının 

k~adan işe çıkmasına imkan yoktur" 
dıye anlatır. 

Nasyonal sosyalistler alman ulusu -
nu kendi to:nağmın mahsulleriyle do -
Yuı-urnu ·· ·· ·· h d k"l .. na, uçuncu ray ı sıyasa a, u · 
hır ~e olduğu kadar ökonomide de ulu-
&a' 1 " • -ıhrm~ffa çalı:~ıyorlar . 

.. Nasyo:ıal sosyalistlerin alman köyli 
tıu y ·, .. k enıaen kuran ve koruyan uç a • 
~u 1

ar1 ,·ardır. Bun!ardan b!ri (k"iyl 1• :r kQrporasyonu) kanunu, ikincisi (ir -
•ı çiftlik kanunu) üçüncü~ü de {i ',~) 
kanunudur. 

Bu k1nunlardan birincisiyle: 

1 
."Rayb içinde gıda maddeleri istib • 

alıyle uğraşan köylüler, bahçıvanlar, 
de • nız, nehir balıkçıları, avcılar, onnall· 
ctlar Vs. vs .. Bu maddelerin toptan, pe
rakende satıcıları bu maddelerin iıtib· 
•aliyi • ' • ı b"r e ugraşanlar ve ugraştaran ar, 1 

araya t l d'l . b ·, le . op anmı' ve ken ı erıne, u ı .. -
rın rayb ölçüsünde, ve alman ulu•u • 

tıurı h. b" · v f ti ·ne ır ırme baglı olan men aa erı 
g:;., t • ah" t" 
t•• . "'-zııni vazife ve sal ıye • ye -

K'lr;Jorasyonun j,aıında 

ULUS 

Stresa konferansı bugün bitiyor 
l'mılalar 

Aıık.ara ball\:evinuc 

nıak.ll'"" t (Başı 1 inci sayıfada) 
dedir. lngiltereye gelince, bu devlet da· 
ha çekingen davranmaktadn·. İngiltere -
nio düşüncesine göre, Almanyayı mesu -
lieytiyle kartı kar§ıya getirecek olan ye· 
ni bir istişaede bulunmadxkça ameli gü
venlik kurumunda temelli terakkiler e) -

de edilınesi çok güç olacaktır. Almanya 
ile yapılacak böyle bir istişare bu dev · 
}etin de işt'rak edeceği b:r koJ'ferar.s·n 
toplanmasını k?.(İ; en ica!>~Ltiı·mez. Bü -
~ ük Britanya Eil<.Jmeti bu i~tişare i~ini 
iizer~ne a!abi)ir. Bu isti'jare diğer dev -
)etlerin güvenlik kurumunu peki~tirm"k 
yolundaki çalı~malarma tlevP.n1dan alı -
koymıyacaktrr. Alman ıilahlanmasrna 
dair olan fransız muhtırası için ulushr 
derneği kor.&eyİ karanru vedikten son -
ra B. Laval Varşovaya ve oradan da 
Mosko''~ya giderek fransı:z - aovyel 
anlaımaaını imzr.lıyacaktır. Öte taraf • 
tan İngiliz bakanları da alman hükume· 
tiyle istişarede bulunacaklardır. Avru
panın ııyasaJ durumunun kati inki~afı 
bu isti§arelerin sonuna bağlı bulun 

maktadır. 

İngiliz bildiriği 
Stresa, 12 (A.A.) - Bugünkü ko· 

nuşmalar hakkında ingtlizler de şu bil· 

diriği çıka.muşlardır: 
Fransanın uluslar derneğindeki te· 

şebl>Usiyle ilgili bütün sorumlar hak· 
kında bu sabah etraflı görüş teati.si ol
mu,tur. bu alanda ne yap11abileceği 
görüşülmüştür. Cenevrede tutulacak 
yol hakkında esaşlı blr anlaşmaya va· 
rılmıştır. Ancak, aşağıdaki Uç ~oktayı 
biribirinden ayırd etmek gerektır: 

a) Fransanın uluslar derneğine an-

dıcr, 
b) Bu andıcın sebe-blerinf gösteren 

tezkere, 
c) Uluslar derneği konseyinin ve-

receği karar, 
Bu son nokta hakkında Stresada 

tük yapacağı konuşulmuş. İspanya mu -
rahhası B. Madaryaganm ismi geçmiş
tir. Sir Saymen itirazda lıulunmamış

tır Fakat tabii bu sorum kati olarak 
kestirilemezdi. Çünkü bu iş yalnızca u -

!uslar derneği konseyi salahiyeti içind~-

dir. 
Alman sorumunun yanında herhan-

gi bir anlaşma bir taraflı olarak yeni
ccn lıozulduğunda :1e yapılması gerek
tigi i~i uc görü~ülmüştür. Gen:!! direk
tifler bilkımından bu sorumda da lıir 
anlatmaya varılmıştır. Ancak kati ka
rarlar Ce::ıevrede verilebilir. B. Mak
donalda göre lıu sorumda da salahiyet
li olan gene uluslar derneğidir 

A iman yadan başka devletler doğu 
andlaşmasma ekl i olarak özel yardım 
andlaşmaları yaptıkları takdirde Hitle
rin ne gibi bir gidiş yolu tutacağı B. 
Saymen'den sorulması üzerine Berlin
den telyazısı ile malUmat istemiştir. Al
man}'a dışarıişleri bakam İngiliz büyük 
elçisine bildirmiştir ki: Almanya böy
le bir ihtimali teh tikeli görmekle bera
ber diğer devletler özel anlaşmalar yap
salar bile Almanya doğu andlal}masına 

girecektir. 
Bununla beraber Almanya kendi teb· 

ligatiyle öteki devletler tarafından ya
pılan tebliğatın ayrı ay.n belgelere ya

zılmasını istemektedir. 
Bugün Avusturya &<>rumu da görU· 

tUlmüştür. İngiliz salkuru 1933 tubatm· 

da ve 1934 ikinci kanununda tesbit et
nıi~. olduğu gidişini teyid etmiştir. İn· 
giliz bakanları bildirmil}lerdir ki: Hit
ler "ademi müdahale,, yi tarifin gtiç ol
duğu düşüncesindedir. Bununla bera-

ber bu sorum memnuniyet verici bir 
şekilde ıkotarılrrsa buna müteallik and
laşmayı özenle gözden geçirmeğe ha
zırdır. Bu sorum da böyle şimdilik kon
feransın programından çıkarılmıştır. 

Son olarak hava andlaşması da ko
nuşulmuştur. Bu andlaşmamn §imdi
den tanziminin çok güç olduğu görül
mUştUr. Bu iş üzerinde, uzmanların 

__ ıe ... az 

bir karar verilemiyeceği besbellidir. 

Bununla beraber sorum görUşülmilş ve 
bu hususta kimin Cenevrede raportör-

mirascıları araıında parçalanamaz. Çift 
liğin bir tek ınirascısı olabilir. Bu ınira&
cı (eğer çiftçi ölmeden önce mirascıla
rından en çalııkamnı, en namuslusunu 
ayırmanuşıa) en yaılı oğlu, erkek oğ • 
lu yok ise en yaşlı klzı, mirıucı bir kar

deıle ana baba ise, babadır. 

rayb bauernführer (rayh köylüler füh -
reri vardır. Ve korporasyon (Bauern -
achalten) mıntaka köylülüklerine ayrıl. 
ınıştır. . . 

Korporasyon köy mahsullermm e 

kim yetiştiroıe, f iat ita· .işleriyle ui· 
raş;, iaşe kanunundaki mecburiyetle • 
rin veya müsaadelerin tatbikine neza -

ret eder. 
ko··ylü hür Oçüncü rayh da, 

fakat istihsal dirijedir. Köylü di

lediği yere dilediği mahsulü ekemez. 
O ekeceği yer ve o yere ekilecelt 

m:~ul söylenir. Köy, köylü için değil 
köy ve köylü, Almanya içindir. • 

irsi çiftlik kanunu, köylü topr~~ı 
nm parçalc.ılfl18llln& mani olroak, ~:>Y -

lüye ve ailesine alınteri ka'.'!'~gmda 
geçinme imkanını vermek, çatçıyi ve 
mirascısını toprağa aynlnıaz surette 
bağlamak için neşredilmiştir. Bu kamı-

na göre, 
Çiftlik ve çiftlik üzerindeki taşınan 

taıınınıyan mallar çiftlik demirbaşları 
parçPlnna.m:ız, sa~1larr~az. Köylünün ge

lecek mevsime kadar ihti!racından f.a~· 
la olan isti.hsali (ya!nız vergi borcu ıçm 
haı;zedilebilir) hac;:edilemez. 

Bir çiftliğin kı;;men veya taınamen 
satılr.ıası, çifH:k na.."ltına borç yapıla • 
bilmesi için öı: bir sebebin bulunması 

b b 
. .Je m-'1kom"nin kabul etm~-bu se e J G ... -

si lazımılır. 
Gücü yettiği ha~de borcunu ödemi -

~et . . .-ı"'tı;:'re sahib olm:-k hak· yen çu çmm ,, • o 

kı dii~er. 
Rayh içinde tor.r::ık çalışmadan ge· 

lir getiren bir zr.ngintik d~ğil~i~. Çift
lik ancak bir çiftçinin ve aılesının ça • 

! 
elver"cek kadar büy "ik oluı·. 

;~masına -
Çiftliğin norr.ıal büyüklüğü,• adına ~c-
kcrnabrung denen ve topragın verım 

.. .. ,, tonra3n ekilecek mahsulün cin gucun.:, .-
sina göre ölç~für. Ortslama o1ar:ık or-

taya konan rakfım 125 hektardır 
Mal sahibi olan çiftçi İ§İn içyüzü, 

kendine toprak işlerinde güvenilen a • 

damdır. Aklını kaçıran, çok içki kulla
nan kazancı yok yere harcadığı _için 

hacredilen köylü köylülük hakkını kay-

beder çif 1' k Çiftlik sahibi öldükten sonra t ı 

UçUncü Rayhda köylü, alman ka

nından veya ırkı buna benzer bir kan· 

dan gelen volkgenossedir. 
lrsi çi.ftlik kanunundaki bu haklar

dan topraktan ve)·a ormanlardan sınai 
mahiyette istihsal yapanlar istifade e -

demezler. 
Oı'. Schacht'ın Laypçiğ'de ıöyledi -

ğine göre, bu kanun ıanayie de tatbik 
edilmiyecek. üçüncü Rayhda sınıflar 
ve ı~nıflar devleti aleyhine mücadele e· 
den nasyonal sosyalist rejim. babadan 
oğula geçen bir çiftliğin yanına, baba . 
dan 0ğula geçen bir ıanayicilik bir sa· 

nayi işçiUği koynuyaeaktrr. 
Oçüncü Rayhın ziraat nazariyecisi, 

ziraat bakanı ve rayh köylüler führel'İ 
olan, Valter Darre üçüncü rayhın, kö
yü koruma sıyasasını şöyle anlatmıştır: 

Köylü yalnız ökonomik tedbrilerle 

korunamaz. Köylülüğün yaşaması ken -
disinin ökonomik tedbirlerle yaıaması· 
na değil, köylü toprağının alını satım 
malı olup olmamasına bağlıdır. Köylü 
hukuku onun toprağını satılmaz ve 
borçlanmaz bir mülk haline koymadık-

ne fiat ne güınrak ııyasaları ne fai 
ça, 
zin düşürülmesi, k:iylüyü ödeyemiyc • 

ceği ve dayanan11yacağı 
k 1lmaktan kurtaramaz. 

borç altında 

Köylü dayanılabilecek şartlar içinde 

çalı~abilmeli, atolannın nlınlarınm teri· 
le takdis erilmiş .,1an toprağını miras 

bırakabilmelidir. 
Hodbin lib-Oralizm ve komünizm ve 

köylülük taban tabana zıd ıeylcrdir. 
Nasyonal ıoıyali.:zınin, ini çiftlik kanıt 
nu, köylüyü bundan sonra eıki alman 

hukukuna göre, toprağında ıağlam ola· 

rak kökleştirecek, v• topraiına ıahib 
olmak hakkını her türlu ökonomik buh 

ranlara ağınen satdmaz ve borç öde • 
mez bir mülk haline getirecektir.,, 

Neşet Halil ATAY 

gözden geçirmeler! gereken ameli bir
çok güçlükler \•ardır. Bllnun için bu 
sorum ancak genel bakımdan gözden 
geçirilebilmiştir. 

En sonunda ingiliz sal kuru şurası
nı da önemle kaydetmiştir ki, Fransa
nın Uluslar Derneğine verdiği andaç 
üzerıne Almanya hakkında yapılacak 

iş, ilerde herhangi bir andlaşmanın ye
niden bozulması takdirinde alınacak 

tedbirler sorumu biribirinden ayıı d e
cl'._lmeliclir. Bu iki sorum ayn ayrı 
gozden geçirilecektir. 

Bay Laval'in Bedin 
yolculuğu 

Londra, 12 (A.A.) - Star ga
zetesinin yazdığına göre, B. Laval 
Hitler ile görüşmek arzusundadır. 
Ve bu görüşme fırsatı Laval'm 
Varşova ve Moskova yolculuğu 
sırasmda elde edilebilir. Ancak 
bu görüşmenin yapılmaSI için ilk 
şart Almanyanın İngiliz bakanla
rma yaptığı gibi bir çağmda bu
lunmasıdır. 

Ca<lorma heykeline <.:elerık 

Stresa, 12 (A.A.) - Fransız, ingi
liz ve İtalyan salkurları Pollanza'ya 
giderek mareşal Cadorna heykeline ç• 
lenkler koymuşla~·dır. 

(Bu duyuiların sonu 6 ıncı Nyıfada) 

Gündelik 

ARSIULUSAL GÜVENLtK 

(Başı ı inci sayı/ada) 

güvenliği değil, ancak güvensizli
ği artırır.. Kanıkıamıı insanlar 
için inanma özgülüğü yıpranır. 
Güvenliğin ilk temeli ise inanmak 
olduğu için bundan acun barıtı ve 
düzeni çok zarar görür. 

Son aylarda gene arsıulusal ko
nuşmalar çoğaldı. Devlet adamla
rı mekik dokuyorlar.. Bir araya 
toplanıp fiskos ediyorlar. Halk 
neler söylendiğini işidip öfreni • 

A nkaı a H alkevi "Tem.>İI şuoesı,_ 

birkaç zanıanrlanberi. Şekspir"irı izerle
rimlen Makbet'i oynatmaktadır. 

Birçok sım1.malardarı sonra, "Tem
sil şubesi,, nin kl:ısilcfrrde karar kıl

ma:;ınr beklemek gerekti; çiirıkü: 
1 - Halkeı•i sahnesi amatör sahne

sidir. 
2 - JJ;:ı/kevi sahne,inin seyircileri, 

oraya, giiliıp eglennıekten Ölll'e öğren

mek ve ıaydalanmak için gelen, ço
ğu okuma ~·ağında, gerıclerle onların 

ana ve babafarıdır. 
Halkevleri ve onlanrı sahneleri s.liz 

ve yazı konusu olunca, sanıum ki, b~
ka türlü düşünülemez. Çüakü Halkevlt1-
ri kültür ocaklarrdır: halk için bir ~
şid okuladır. Orada, ''kültür,, anllUDl
nın içindemi, dışındamr olduğu müna

kaşa edilebilecek izerler değil, kültlirı 

yararlığı üzerinde genel bir an/aşma ol· 
muş, "klasik,, adını kazanımş olanlar 

halka gösterilir. 
Batı ülkelerir>deki liselerin sabae

Jerini, bu bakımdan, eyi bir örnek ola
rak ele alabiliriz,· onların ubneye Jcoy
dukları izerler "klasik,, olanlardır. Bu 
liseleria bunu, bir kural gibi, blJyl«1e 
yapıp gelmekte olmalarınra •ebebi dı 
sadedir: Okula/ardı edebiyat der!Jl.rlo
de "klasik,, ler okunur, oaların h11r ..,._ 
nı inceden ı'nceye tetkik edilir ve •• 
sonra da sahnede canlandırrlırslr •lhl• 
/ere eyice yerle~mesi tamamlanmq o
lur. Sanırız ki, Ankara Halk.evi dı •ıldJJ.. 
tür ocatr,, vasfını düşünerek, MalcMt'i 
sahney11 koymuştur. 

....... 
işitiyoruz: Makbet'in oynattla»

sına kar~ı olanlar varmış. Hareket nol
tası, yukarda anlatmağa çalı~mıı oldır 
ğumua glfriişe uygun olunca, "M~ 
oynatılmamalrdır,, düşüncea, ''kla.rli
Jer Halbvinde oynatılamaz. anlaımna 
değil, ancak "Ma~t oynatılamu,, ea
lamına alınabilir, Bu glfrU, Dııerind• t1t 
durma.t lmklm vardır. ..... 

Ot1riy1, Hslkev/erl ba1J8l "klasJfıll#t 
nasıl HlıIHye koymalıdır! Hrumu b
lır kl, bana gent1 dlJneceği•. 

N. BAYDAR 

~------..... ··------~-
yor. Konu§malar sonucunda çıka
rılan bildiriğler çok süren harbler 
sırasındaki bildiriğler gibi kesin 
bir şey anlatmıyor. Toplantının 
bitmesiyle beraber sızan ıeyler 
söylenenlerin tersine çıkıyor .. Kal
dı ki böyle birkaç taraflı konut • 
malar ile devletlerin ve ulusların 
kar§ılıklı durumları ne anlatılır, 
ne de değiştirilebilir. Az çok aynı 
fikirde olmıyanların dilblrliği yap
malarına da imkan yoktur. 

Yunanistanda Papulasm 
muhakemesine başlanıyor 

Onun için konu9malar ıırasın -
da ağır basmak istiyenler her ıey· 
den önce silah gücüne dayanmak 
arzusunu besliyorlar 

Özende güvenliğe bir yer bı • 
rakmıyan bu şekildeki görütmeler
den bant için faydalı bir aonup 
çıkmıyacağı besbellidir. Gerçek 
bir bant ancak kafaları ve ruh
ları her türlü hırı ve hınçtan te • 
mizleyen karşılıklı ve genel btr 
güvenliğe dayanabilir. Silahlı ha.. 
rış ise bu güvenliğe meydan ver
miyen ve erkeç onu büsbütün yok. 
ederek barba yol açan korW. 
bir durumdan batka bir ıey delil· 
dir. Arsıulusal güvenlik için çalq
makta olduklannı söyliyen dev • 
letler tersine olarak hareketleri ile 
güvensizliği yapıyorlar. Bunda l'I 
veya bu devleti ıuçlu çıkarmakta 
veya göstermekte fayda yoktwı. 
Hakikat ıudur ki, güvensizlik gl • 
bi, suç da kamuıaldır. 

ltk it §Öyle böyle bir barıt si .. 
temi kurmak değil, yav&f yavq 
genel güvenliği artıracak çarele • 
ri arayıp bulmaktır .. Karıılıklı gtl· 
venliğe dayanmıyan bir barıt ya • 
pısı çürük ve devamsız olur. De'Y· 
let adamları bu çareleri gerçekten 
bilmez değildirler. Ancak arsıulu· 
aal geçimin anayaıası bugün de 
•onsuz bir bencillik olduğuna g().. 
re onlar için açık ve kesin konut • l 
mak kolay görülmemektedir. 

Zeki Mesud ALSAN 

İıtanbul, 12 (Telefon) - Yarm 
general Papulaı'm muhakemeaino 
başlamyor. Atina üniveniteıinden 
on bir, Selanik üniveraiteainden 
on alb venizeliıt prof ea8rün iıl~ 
rine nihayet verilmiştir. Seçim lit
telerinin hazırlanmasına baılandı 
hükllmet ıeçimde miting yapılma· 
masım emretti. 

~lacaristanda seçimi 
hükumet ı>artisi 

kazandı 

i?ay G~mböş 

Budapeşte, 12 (A.A.) - - Ulu
sal birlik hükumet partiai, meclis-
teki aaylavhklardan yüzde yetmi· 
şini. kazanmıştır. Parti, 245 say
la v\1 ğına 18 saylav'ık daha ekle· 
miştir. Saylavlarhl h _.nen yarısı 
yenidir. 



S\YIFAf 

\7arşova 

görtt~ıneleri 
Tan gazetesinin ı Yf S tarihli sayı

larından: 
B. Beli Polonyamn dış sıyasasını 

idareye başladığındartberi bu ülkenin 
~ğu andlaşmasınm yapılmasına karşı 

ileri sürdügü düıünceleri biliyoruz: 
Polonya Almanya ilç ~usya araaında 
bir aeçim yapmak latemlyor; bazı hal
lerde Polonya ~raklarmın ~usyaya 

karşı i' gören alman ikuvvetlerıne, ya· 
but da Almanyaya kar~ı harb yapan 
rus kuvvetlerine geçid olma&ından kor 
]r.uy()l'; leh - alman anlaşmaaına eyi
ee uygun olmıyan hiç bir andlajmaya 
girmek istemiyor; ve nihayet. Rusya 
ve Almanya ile birer ademi tecaviiz 
anla~ması yaptığı i!jin, kendi&ini ba.u 
devletlere - bilha•u Çck051ovakya • 
ya - o.zcl g.ırantilervermeıe mecbur 
kılacak ol.uı bir mıntwvt karplıklı 

yardım andlaşmasına iİrmekte hiç bir 
menfaati olınadıgını düşünüyor. 

"'" B. Edenin marei"il Pilsudıiki ve B. 
Bek'le yaptığı konlljlDillar hakkındaki 
haberler, ingiliı: veya leh kaynakların
dan geldikler.ine göre, oJdukça muhtıe
liftirler. Hatta bunlar arasında bir • 
b.irlerine hiç uymıyanları da vudcr. 
Fakat leh hükumetinin tavcını duyu • 
ıur derecede değif tirilidiği husu.unda 
herkes muubıktır. 

.. Bu şartlar iç.inde in&iliı: - leh 
konusmalarmdan sağlam aonuçlar çı • 
karmanın epey güç olduiu anlaşılır. 

Almanyanın siı.hlanma. bakımından o • 
lan istc.lcJeri dolayısiyle Berlin konU§
rr.cıları biraz sert olmiJ.ftur. M<>Hon 
ıtonu malan ise, Rusyan.uı Iraoau: -
ingiliz müşterek bildiriğinin bütün 
noktalarına kayıdıız fUtlılız mutabık 

olması dolayısiyle, aamimi geçmi§ti.r. 
Gorünüşe gôre, Polonya ne doğu pak
tı projesini büsbütün abamağa, ne de 
Ahnanya ginnedikçe bu pakta girme
fc- karar vermediğinden, Val"§On gö
n lednde kararsızlık balaim olmuı
tur. Haftalar ve ayludanberi fU miib
hem y etrafında dônup durulmakta
dı A manya, Polonya istemediği için 
r rmek istemediğini söylemek • 
te , Po onya da leh - alman anlapna11 
dolayı iyle, Rayhtın girmediği bir gü
venlik anla masına giremiyeceğini bll
d nnektedir. Avrupanm banşlandml • 
ma ndaki engel başka yerde değil, bu 
no tadadır. Alman - leh anlatması
nın bilınen şekliyle, Fransa, İngiltere 
ve İtalyanın hakikiğ bi.r Avrupa tesa
nudu zıhniyetiyle düşündükleri IJbir • 
r gı sıyasasına nasıl engel oldufu böy
lece görülmektedir. 

Son haftaların h1diıeleci yüzünden 
Polonyanm durumunun güç ol<luğu ko
la) ca anla~ılır. Bir taraftan franaız -
romen anlaşması, öte taraftan leh -
alman anlaşması ve nihayet lngiltert, 
Fransa ve İtalya.om birlefik •ıyaaala • 
riyle Rusyanın, barışın pekiştirllmed
:mc bağlı devletler çn.reeinde gittikçe 
genışliyen bir yer almuı VarJOva bU

kiunctinin ~şırmamak ve hldieeler ta
ırimdan gafil avlanmamak için hesa
ba katması gereken .bir takım Amiller • 
dir Leh kaynaklarından gelen haber
krden de anlapldı ki Polonyanm te

zi, Berlin.in hükmil altında oldutu için 
tkğil, ulusal menfaat Polonyaya Al • 
manya ile Rusya araamda bir seçim 
yıapımıyarak h r ihtimale brıı aerıbeat 
blmayı em igi için brplıldı y~ • 
dım andlaşmasına girmemektedir. Leh 
mnefaatinin böyle tuhaf anlqılıp Var
fOYi htik6metinin boyuna A vrupada 
oynamak istediti büyfik devlet rolilae 
• de Polonyamn yapmıı olduğu ft 

ı.em bazı halkn1e onu apk bir tavır 
alraağa mecbur edecek olu andlapna • 
laıra uymamaktadır. 

Bununla beraber, dofu AvrupasınL 
durumu durlqtıracak olan bir anlq • 
maya büsbütün a.r.ı durmamak sure -
\fyle İngiltereyi idare etmek için V•
Pada çok mefCUl oluııuys gibi ~ö. 
riinü lmektedir. · . 

... Durum ancak Stresa konferansra
daı sonra açıkça görülecektir. Bundan 
batka B. Lavalia Mos.kovadan döneı • 
bn Varşovaya ağramak için yapıl.112 
çajmltıyı onamaaı iİbi yeai b.ir kıey • 
U,et de vardır. 

..• Vartova ve Pariı mlnMebetle • 
rbıden ortaya çıkan bazı anl1f1UZ14-
ları 'iağıtmak fırsatı ele ge~tifindem 

ULUS 

o ı duklarımız 1 

Ta) ıııis'in önemli bir ) :ız.~ı 

İnoiltercniıı rolü nedir? o 
4 nisan tıribli T.ayınis g•utesi "in

ıiiizlerin rolil,, bışlıgı altında. yazmrı 
olduıv bir b~yazıda diyoc ki: 

"DUn cece Bay Eden, V&I"fOVadan 
Pnga gitmek üzere ayrıldı. Bakanımız, 
timdiye kadar ödnini parlak surette 
yapmış, inııiliz görü1lerini açıkça an
latmış, ileri &itmemiş, çejid 'eıid dil

pince ve görüıterıi uzun uzun dinle • 
miş, bahR karı:ıtu.JDöMDıştır. 

Bu görütm ler, hem en kr.iük bir 
zamanda bütün dünyamn sarsılmış o
lan barış umudlarını pe:kişt.innif ve 
her tarafa ingiliz dış ınyasasının c;.evre 
ve çerçevesini anlatmıştır. 

İngiltere, kollektif siı;teme ieııel 
olarak yardımcı ve taraftardır. Blltı 

Avrupasındaki kollektif siaterni koru • 
mak için iae &adece diplomati1c: yardım· 
la katmamaktadır. 

Herhalde Bay Eden, hükümete an· 
1.atacaktır ki bu ''kolloktif U.tem,, de
ğişik ülkei«de ~fifik ıekitıerde anla
tılmakta ve değ.ifik fCkil~rde tatbik e
dilmolt iıtenmektedir. 

Bir örnek olaralt, Mareıal Pit,udı
ki, dogu Avrupasında k.al'§ıhk\ı yardım 
uiulimc taraftar göriiamemif, bundan 
dolayı da doğu andlaşmaıuna taraftar 
olmadığı kanaati ortaya çıkmıştır. 

Almanya ise, bir çok taraflarda, do
ğu andlaşmasına muhalif olduğu için 
genel kollektif sisteme dii§man gibi ta
nmmıttıc. 

Halbuki Hitler, Almanyanın M.emel 
gtiçlukled dolayısiyle Litvanya müı • 
tesna olma'k üzere, bütün kC>m§ulari
le 1aldırmayı1 andbşnaları yapmaya 
ve saldırana sıyasal, ökonomik hiç bir 
yardımda bulunmama1t i.1ze~ imza ver
meğe hazır oldugunu bildirmi§tir. 

Bu sistem, saldıranı tek başına bı· 
:rakacak hİT yoldur. Bu da yeni itti • 
falı:lar y apılmasma yolu kapamakta ve 
Uluslar Derneği tiirelcriyle um bir a
~nk içinde bulunmaktadır. 

Bu, her ne kadar koUektif &istemin 
ta kend.W ve onun bütünü delilse de 
ona kalJı duran bir •İstem de defildir. 
Bu da İngilterenin gütmekte olduğu 
ıulhu koruma'k amacını ele ge~ımeğe 
yarayabilir. 

Hiç §Uphe yok .lü ingiliz kamuaal 
dtişünU, iı başımı geldiği &iln.c3enberi 
bugün olduğu k dar dışarı işler baka
nı Sir Con Saymenln arkatında bu • 
lu111Nft'l1'tlr. 

lngiı.iz dıp.rı itler'Yc utı'afan dip
lomatların yıllardamerl kafaları Ver
aay ~rsevffıi JsLode bpanau:ı. kalmlf, 
bütün tecrübeleri Pariı'tıe, CeneYR •e 
bazan ela Roma eezintilednde yaptıkla
rı temaslara inhisar etmiftir. 

Son hafta içinde ilk defa olarak ba
kanlarımız BerUne, Me>Uovaya YC Var
fav&ya ufradılar. BUtUn ibu ıeh1r1erde 
yapılan konupalar rıçık •~zler için • 
de geçti. 

Şimdi, kabine ilk toplantwında bu 
konupnalarm sonuçlarını derec:ıelı: w 
öteki devletlerin ne umduklannı, ne 

dilJilndilklerini ve nelerden korktuk • 
larmı yakından öğrenecektir. 

Bu değipldilrtcn ingiliz •ıyaauı • 
nm özü deiiştiği anlamı çıkan1ma • 
malıdır. İngiltere her .zaman oldağu 
&ihi bugün de barıJın, koUe~f 9iste
mlıı ve ail.ıhları ebiltme 11y..amın 

aıkaaı.ndan gitmekt.edir. 

.Fakat bizim dileklerimizi cbprda -
kilere, dışardakiJerin isteklerini ve u • 
or.udlarını bize getiren bu yokuluk • 

lar 'ft görliflDCler, bütün Anupada, bel
ki de bütün dilnyada bir türlü ııycıaa 

kurmanın imkiııtu olmadıfıru ıöstere

cektir. Geııe ~nun ııonacu olarak bir 

dolara Jeh sıyM&l mabfiDerinin aev.in
diği 1ıemin olmımakta w Polonyaaın, 

arya.sının aru.lmu bir temeli Olarak 

Ulu ittifaka udı& oldqu eöylmll • 
meldıeclir. Bımdan, Franaadan cok 
cimee .evinema; çtiliWi Fransa •t· 
kıklarını apk alarak cfiımek ~im • 

l declU ve bir ltlifalıı: da ...:ak onun tat
bik ..wdili danlyet 7u.cindeıı dejer
leaebilir. 

kollektif sistem ile "silahlı 1tt1faklar 
.istemi,, arasınd« ne gibi farklar bu • 
lundugu görulecektir. 

Fakat işin tehlikeli tarafı, böyle 
bir koilektif .5istcm kucuyonıı: 1icrken 
iti silahlı ittifaklar bloku yapmap gö

türüvermektir. 
İngiltere, kendi düşunceı;ik birlik 

olan u!uslar\a daima el de vumek ka
ı arındadır. Fa.bt kollektif sistani Lu

gün anlaJılmıl olduğu şekliyle onama
yan ve buna çeıid çeşid .cbebier bulan 
'bir ulu11la hiç bir İngiliz hüki'lmeti cl

bitliği edemez. 
lngıltercnin rolü, 'bir defa daha ara

c1 ve terbi~ci ödevi görmek olmuştur. 
Bugün bir mürebbi öde'ri görmek 

gerekliği vardır. Çünkü genel olarak 
Bay Hit\erin Sir Con Saymene IÖyle
dili menfi şeyler herkesin qzmda do
lapnakta ,fakat ifin müabet tarafı göı:

den uzak kalmaktadır. 
Şuraır gerçektir ki Bay Bitler, al· 

man gücünün komşulariyle boy 61çıe

cek bir kerteye Yardrğına kanaat ge • 
~irmiştir. Fakat Ber1in konuşmaların
dan şurası da anlaşılmıştır ki gene B. 
Hitler, bütiın devletlerin toptan mu • 
ayyen bir nisbct içinde 11ilablannı ;a. 

ı:altmala.rmı da onamak dileğ1odedir. 

Hili Almanya, öteki ulusların bldı • 
ıacağı herhangi bir &ilahı, 'kaldırıp 

atmağa hazır bulunuyor. Hill, biir 
çok devletlerin tanklar, uzun mcıuilli, 
ağır toplK gibi liilahlan kaldırmak hu 
ausunda .anlaşmaları imJcin altmda bu-
lunmaktadır. • 

Bay Hitler, siWı yapıcdıtuım bü

tün ulualarda anuulusal bir kontrola 
tAbi tutlmaaına razı olmaktadır. 

Bu suretle ortaya y.cııi bir sistem 
çıkma.ktada ki bunun teknik glçlWderi 
ne derecede oluru olaun, 1>9ikoloji ba

kımından değeri aşikardır. 

Bay Hıtlcr, batı Avrupası lçin bir 
havti andlaşmawu görlipeğe hazırdır. 
Doğu A vrupası için de bu yolda yapı
lacak bir teklifin görüızneğe değer! o· 
lac.ağı umulabilir. 

Bay Hitler, Almanyanın bahriyeye 
dair olan dileklerini de bUdirmittir. 
1nıiliz hlikVmeti de bu lıusuıta onun • 
la bir konufDJ.1.ya &lr.ifebilir. Bunlar 
ufak noktalardır. 

Bütiiıı anlatma imkinlaruadaıı a • 
aı~lanmak :iç.in var ıth:ü ile saJ.ılaıak 
İngilterenin ve barıtm ger_çe~d • 
.ni özliycn her tllkcniıı boyruma blr 
ben çtur. BUylik bic 4ilek ve Mtelde bu 

yolda arqtırmalac yapdac.U oluna, 
~ mlimkündiir ki, ıdünyaıun 4cccline 
b1tJıa ~der ve fit.lar da buhua1ıbll
ala. Ei« ı.tliz uyaauuu bu alat
ına wnudu ve ihtimali !berinde Jtliyt
cek oluna bununla Amapayı c bU • 
ylls Jyilikleri görmllt olacaktır. 

Edenin dönüşü 
.S nisaa tarihli Deyli Telgraftan: 
Bay Edenin rahataızlığı dolayısl

le Kolonyada duraklaması genel bir do 
kunak uyandırdı. Bereket versin rahat
aıdığı hafiftir. Süphe yok ki bu hu· 
tahk on rk.i gün &Üren ılirekli bir yol
culuk ve durmakaızın yaptığı ııyasal 
çalışmalardan ileri gelmiştir. Ne ise. 
ödevi tamamlanmrştır. bu keyifsizlik 
dolayı&ile olsa olsa, kabineye vereceği 
izahat biraz gec:ikebmr. 

Bay Eden Moskovadan, Varşovtt • 
<lan -ve Prag'dan Anu~ banşınm ge
koeği kendilerine bağlı olan kimscler
dee topladığı intibalan getirmektedir. 
Kendisi her yerde dostça lkarşılanmı' 
ft yapılan kC11uşmalarda kullanılan a • 
çık d'il, durumu olduğ• &ibi aydml<it
mağa imkin venn.İ§tir. 

Bay Edenin yaptıp bu ziyoaretler, 
gelecek hafta toplanacak olan Streaa 
konferansına ulaşacak 7olu düzelbniş
ti.r. Onun izahatı bir takını devletlere, 
bi&irluini daha iyi Hlayarak koeU! -
..p yol ~iıaılıtır. 

Bu laeyetlc beraber yokıaluk eden 
.,.al bit•.ilmmiımiz, Lebistanııı doğu 

andlışnuına &i.rmeyi abadtpu bl1 • 
dırmidJtir. 

Bu no;ktaya St.reaada topleMek o-
1anl.u önem vecc-celdfl' 'VC orada geıııe 
bu ltoUe.ktiI aawa ve au.a.taka andl'f" 
ma.la.rı üzerinde •r~ clicemet ml y@. 
aa bantı ~ittirmek iç.in bq1ıı:a bir i9• 
r~ Kmmak am ıerekıecetlne 'karar ft• 

rece kleır<lir. 
Btt bakımdan Struada Bay Sa)'md 

ile Bay Edenin y3ıPDJı§ oldukları tekil
de bir düjün kolaçanma 6-vam etmek 
olacaktır. 

Bundan bayık kararlar $'kamu, Bu 
toplaııtı olu olsa ıö.rÜf ve dlifünütlere 
bir ahenk verecek ve ileride Cenevre. 
de bunların ıöriqülüp karara bailan
masıuı kolay laıtırac.a.ktır. 

Tehlikeli sözler 
Lö Jurnal de Deba, Parü 3.4J915 

İngilterede hiç olmazsa yüUek mah
filler nihayet alman oyununua ne o.1-
dufwl• aç.akça anJ.am.aia lıqhyorlar. 

Fakat uef olunur ki h&rba kartı yapı
lacak !j<1lı§ıinanın ,oıc .kuvvetLi ve ÇN 
çabuk olması &erekirken, hakikati ,,,. 
ren kimseler bu hala1catin içcrdc ve dı
ıarda kurtarıcı bir tesir yapabilmesi 
için, bildiklerini lazım gelen enerji ile 
söylemektedirler. Böyle kimseler her • 
halde h5.disc1erin göz kam~tın~ı par
laklığınm, içinde bulunduğu karanlık
ları aydınlat~uyan bir kamusaldii§ll· 
ne ~rpmaktan korkuyor ohnalıdırlu. 

Gazeu bandan soau, Tayrıüsde ~·
kan bir mektubtan bahsediyor. Bu mek 
tubta Almaııya Versay andla~rrJasıaı I· 
tel:i devletlule mü$avi baklara malı1ı 

olduğu halde imzalamadığr.rxian, onun 
bu •ndüpaa ile ımıkayy«I OJllUk iste
memesinin haklı olduğu bildirl/meite
dfr. Gazete bu nuü durumd• böyk 
yaul rın tehlikeli olabilecelial 66yli
pnlc §6yle devam ediyor: 

Bu gibi uded d.ıfı ı'l>der, timdiki 
hidiaelule ilgili olan bafka sözlerin 
söylenmesine de yol aç.masalarcb o ka
dar tehlikeli olmazlardı. Halbuki bu 
Myle oluyor. Mektubu yazan kimse al· 
man tC:SzUnU bcnimsJyerek, cm mUtte
fikler taahhUdlerinJ yerine getirmedik 
leri isin, Almanyanın yaptığı ,eyde 
haklı olduğunu aöylUyor. Dün gece 
de (2 nisan) kendi ee~lm d.efrealnde 
aöz ıöynyen B. Henderson aynı an • 
lamda konuımuştur: " Almanya bal· 
lantılarını yeriM getirmedl. bafkalan 
iae manevt ba~lantılarına saygı g8ı -
termediler., 

BUtUn amırları qan bir idraksiz • 
liği göster.en bu gibi M>:ıler, ecılerl u -
.saktan duyulacalt olan pbtlyetler ta
rafından sert karıılanmalıdrr. Silahaı.z.. 
'8nma msıonferanaı bqkanmuı b8y1ece 
yapt-.lı taz yalandır. Eıkl mtıtteflkler,, 
blllı•sa İngiltere ve Franaa lllabları
nı delice bir ihtiyataızlıkta ualtmı§ • 
tardır. Bu saman içinde de Ahnanya, 
daha Ştrezeman ıramanında baflanıl • 
11111 olm liı.lılanmumı ınetodla ilerle
tiyordu. 

.... B. Bender.onun Uçünct\ Rayhş • 
tan yana yaptığı bu propaganda, dd • 
den kıyaldır, çlinkil açıktan açıp barb 
hazırlıyan adamlar bundan iatifade •· 
debilirler ve öte yandan da böyle aC:Sz
ler çabıJk alınması çok gerekli olan 
koruyucu tedbirleri geciktirebilirler. 
Onun için lngilterede de, Franaada da 
büyük bir dölenle böyle bir propagan
danın önUne geçilmelidir, çUnkıll bu. 

nun yaptığı kötülük büyüktnr. 

Stresa konferansı neye 
karar verebilecek? 

Deyli Telgraf gazetesinin .sryasal 
bildirmeni Yar§ovadaa 3 nisan tarihile 
bildiriyor : 

LehisWı ve İngiltt:re hilk6metleri 

arasrndalı:.i tıemaslar, dün Bay Eden ve 

Bay Bek arasında yapılan 4ıvnuşmalar

la aona ermiş ve bu hususta bir ~ildi
d çıkarılmıştır. 

Bundan an1aııldığma göre Leh.ic • 

hlnın doğu andlapnau karJ111mdalııi du
namunda Wr değipıklik olmmnı§tır ve 
kansız dıprı işler bakanı Bay Lavalin 
imimüı:deki ay içinde yapaaıfı _,yare-

te kadar durumda bir dcgişiklık o 
jı da yoktur. 

Burada iyl haber alan kayn 
5ğrenildiğine göre St~sada üç 

.konferanıı toplandığı zaman İtalya 
bakanı Bay 'Mu&0linl kendi haıır 
olduğu Wr Awupa bar11 p1inını 
oeı1td. 

İtalyan bapbnı doru andt .... 
11111 bir IOftUC:R eriJtfrmeden önce 111 

~ Awupeda 1'ahe ıenit'" ıenıtl 
pcn btrn.11 7aratmanm gere k1l 
funa 1Wut bulunmaktadır. 

Jhtimal kl Baş M uaoliııi, buııU f' 
~ilmek 1sln Avruıııa devletle~ ~1' 
auıda •ıy&NJ w ökoııomik ıör-U.-
r)'ÇllmNıAI ileri .ürecektir. 

Geme VG"i.lcll Mbedcre &ôrc 1ıı111' 
nJ plin ieçen yıllar mart ayında ~ 
ya. Avutuqra ve Macariatan araJP"" 

imaal&malf olan anlqmanın çent 
çerçensl içinde buırlanacaktır. 

B\&na göre her Avr~a devıetiııİ' 
birbiriyle gerekli bulduğu meaelcl 
Jwnuşmaaı Te lazım ıelen zamanda lıll' 
hıtınaaı icab edecektlr. 

- Anlatılan bu pliııda üsJer anı.; 
ıwun Tuna devletleri içhı koydujll' 
Allar, bütiiıı Avrupa devletlerine tef' 
mil edilmek i.atenecekti.r. 

lt&Iya, bu teklifler ka.rpmda İl 
ptereain aıe durum ta1anacatını r1' 
rak ctmMlıedir. 

Bugünkfi durumu hulasa etmek 11 
:ıım gelinıe~ Buradaki \tonupnalar tJ 

mamiyle menfi bir sonuca varmış de~ 
dir. Bu sabah Bay Edenin Bay B 
ıöyledi~ sözlerden anladığıma &öre 
ni bir doğu &fiven sistemi ~ekli buJır. 
imkansız değildir. Böyle bir sistt 
Alıwlnya girmedifi takdirde bile LC 
hiatan, kom§usuna karıı hiç bir dııt ' 
m.an tavır t.1.kınm.aks12ın girebilcc k 

Bu teklin teknik teferrüatı bug 

için önemli değildir. Bay La.valin d • 
ATI"Upaamda yapa~ğı temas ar, bu 
rum Unrinde yeni konuşma ara 
kin verecektir. 

Bundan gorülü;or kı Str~ 
mal .. rı, Bay Lavalin dogu Av 
daki konuşmaların an ön e 
sonuca vaarmıyac.ıkw. 

Polonya Rayhş'la 
Sovyet:er ara.;ı ı 43 

L'Endepandans Ru ı ·n, 13 . ~ • 

$. 4. 935. 
Avrupa durwnunun 

ve ingiliz bakanlarının yok 
aan aonra ortaya çık.ın 

Po1onyaya yenidt:ıı arı;ıı.;' al 

nı gözden geçirmek fırsat nı ver 
dir. B. Bitlerle Sıı S:ı; n n n v 
lar1 görüşmelerin Varşov 1a c:yıcc 

lincn IODuçları, leh kamusald • l ı rı • 

de gürUltülil yankılar y~ µm l c. Al ' 
manyanın bugün, bütun to .ı 

isteklerini, Berlin ırkcıların n 

telakki rttiklui geniş çevre eı 
nan doğuya doğru çevircJ ği 
dir. 

Polonya, cotrafit dun.mu dolayı 
le Almanya ile Ruaya. araıında lıiı ~JS 
pon • tnlte tetkil etmektedir. Sovyet • 
lere kartı yapılacak blr hlicumun, Po • 
lonya istesin istemesin, onun topra • 
lanndan geçilerek yapılması gcrckl r 
Eslriden TUslarla ti.irkler arasında ç • 

kıın harbler:in Romanya veya Bulgar 5" 

tanda yapıldığı gtbi, bu blr lktimal ' 
de harb Polonya topraktarınd.a yapıJa.• 
caktır. 

Doğu paktına girmemek ~in ilcrl 

aürdüfU ve berkeace bilinen eebeble • 
re bakılı.na, Polonya ayrılık ııyuall 
gUdmefe temayill eder görUzl • 
mektedir. Fakat o uman da ortaya bat 
ıka bir aorum sııkınaktadır: Jngiıterf 
bite ananavi ayrılık ııyaaaaına devaJll 
edeme~ken, blr adada oturmak j"ibi bi( 
menfaate malik obnıyan bafka bir def'• 
let böyle bir 11yasayı tehlikesizce ,U• 
debilecek mi? Hemen hemen biltiln J,.t/• 

rapa muhtemel bir aaldırcaaa kaflı bıl' 
lqirken, genel hareketin dıtında ık.al ' 
malDta epey tehlike yok mudur? 

Bunlar, bir ulusun geleceğini öyle 

.ahim bir dertceye kadar bağlayall 
aorgulardrr ki bir yabancı bunlara k3• 
rıpmaı:. Onun iç.in, Polonyanm dost • 
ları aıfatiyle, onun en eyi yolu bul ' 
masmı "Ye b11 yolan onu tabii miıttC .. 

fiklerine 7akl111tırmasınr dilemc~l •• 
tifa ediyoTUZ. 
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Bolu' da vilayet meclisi ve hilaliahmer ça.ışmalan 
Genel meclis bu yıl scıssiz ve gürül

ttlıÜz işini bitirerek bugün (31 mart 
1935) dağıldı. Bu yıl bitecek olan ça
l191na programının yenisini yaptı. Pro

ll"aaı mucibince bu yıl üç büyük köp
lti Jlpılacaktır. Bunlardan birisi vili
Jtti ve ayni zamanda Mudurnu kaza

.... Göynükc ul .. tıran Göynük - Mu

:::: toıaaı üzerinde 35 metre açıklı· 
K~ki tepesi köprüsü di9 eri 

•il" . .. 
tı Gttede ve Zon&Uldağı Ankara-

Ja Ştrran Gerede • Kızılcahamam 
•asındaki 120 metre açıklığında A

lttıar köprüsü, diğer üçüncüsü de ge
Stll yıl güzergahı değişen Bolu - Düz
: arasındaki Bolu dalı köprüleridir. 

\l mtihiın üç köprünün projeleri ya
PIJnıı~ ve taıdik edilmiftir. Havalerın 
:aid zamanı ve büdcenin tasdiki bek

Jor. 
Vali Salih Cemal Gülen ile Fırka 

" 111nda çok eyi bir el birlitiyle çalı~ 
-. ö 1 ndemi tutulmuttur. 

Toplantııına nihayet veren ıcnel 
~l · üyeleri ıerefine fırkada 31 mart 
935 .. Ü "ld" KUn akpmı bir ziyafet "" •· 

Bu aiyafette vali Salih Cemal Gülen, 
8oıu aaylavı Şükrö Gülu belcodiye 
'-tkanı ve ! ıriı:anın villyet Klare be• 
Yeti bulunlnUflardır. Ziyafette mahalli 
itler hakkında aamimi bıHbihaller ya
Pıbnııtır. 

. Vilayetin dar büdcemnir. mahalli 
İlatiy~rma kAfi plml,-.t uıden az 
,.,_ ile çok it ıörmek preleri aNftı· 
~~ viliyetle fuka olele vererek sa-
.ttıiuıda çok itlerin bafarılacajına 

lö.ı birliii edilmittir. 
lntihab dairelerine dönecek oJıan 

ltncı meclis üyeleri vi}jyet merlr.edn· 
~c 40 gün içinde hasıl ettikleri eyi bir 
bıtiba ile ayrıldıklarını ve villyet mer
lltaindc görülen bu teuntidden kıvanç 
~yduklarını ve yapacakları j'lerde bu 
birlige güvenleri olacağını IÖylediler. 
Ziyafeti müteakib fuka ealoııunda genel 
llltclia ilyeleri tuefinc fırka tarafm· 
~ 1230 kitilik davetli bir çaylı dans 
~ttilnıig ve sabaha kadar nezahetle ei· 
1" ·- ' G li . t lan ''"''"'r. enel mec em aon op -

sonra ayrılık hatırası olmak 

üzere hukümet onunde çıkarttıkları 
fotoğraftan bir tant-:ııini gönderiyo-

rum. 
Boluda ıçtiınai hayatın günden gü-

ne ilerlemekte oldugunu evelce de 

ya..ımıştı.m. Vali Salih Cemal Gülen 
başta olmak üzere vilayet, fırka halke
vi, belediye başkanları dôlire müdür
leri ve vilayetin münevve.rleri kazala
rın halkevleri tarafından vaki davetler 
üzerine münaaib zMllAJllarda kazaları 
dolaşarak vilayetten bu ıuretle ıclen 
misafirler ,erefinc kaaalar fırka ve 
balkevleri ve hayır cemiyetleri tara
f ından tertib edilen balo ve mütame· 
reler ve konferanslarla vilayetle kaza 
halkı araıında samimi bir kaynatma ve 
görüpıe ve tanıpa ve kaza balkının 
hallerine viliyetiD ve müdünııın ya
kından vakıf olmalarını YC içtiıınal ha· 
yatı yaymak huıuıunda riliyet mer• 

kezinde çok verimli bir çahpna yer 

tutmuftur. 
Kurban bayramı tatilinden iıtifade 

ederek Mudurnu balkevinin açıımuı· 
nı kutlamaya ıiden bu beyet ayar aa· 
manda (S nisan 1935) bu cuma ıtınü 
l)üsceye ıideceklerdir. Ondall IODl'8 

ıırasiyle diler kazaları münaaib ıfin· 
lerde gezeceklerdir. Bu kayn..,-nın 
faydaıını ıören kazalar biribirlerine 

rekabet edC'l'c:eıine içtimai sabada ,uk-
1elmekten pn kaybetmemele çalıpıak· 
ta ve buna koyulmuflarcbr. Hav.ıarın 
bir haftadır eyi ıitmffinden vali Salih 
Cemal Gülen Abat meıiresinin yolunu 

açtırmak için lbım ıekn hazırlıklar• 
bqlarM"••JOI. emir vermiftir. Bu yıl 
içinde 15 yatı mektebinin köy büdce
lcrinden yardım ıuretiyle yapılmalı· 
nın temini ve bu itin ehemmiyetini an
latmak üsere villyette bir muhtar top-

' lant111 yapılacaktır. 
Hilali.aJuner Bolu heyeti merkezi-

yeli yıllık toplantııını martın yiırmi 
doku.ıuncu cuma ıeeeei fırka ıaalonun
da 120 uanmn hu.uru IJe yaptı. Yıl· 
lık rapor okundu. ldare beyetİAC te
tekkür edildi. Yeni idare heyeti .eçil· 
di. Baflr•nhkta Dr. Arif Ymııuı ipka 
edildi. Y• Ware heyetinin bir fotol-

Od~ini bitir•n 6olu ı~n~I meclisi iyeleri bir arada 

Dünkü lik maçları 

Aıık~ara Gücü Genç· 
ler Birliğini 2-0 yendi 

Dun güc alanında Muhafız Gücü -
Demir Spor, Geneler Birliği - Ankara 
Giıcü arasında lik maçları yapıldı. Sa
ha çok kalabalıktı. Adliye Bakanı Bay 
Saracoğlu Şükrü, Gümrük B;ılı:anı Ali 
Rana Tarhan da seyirciler arasında idi-

ler. 
öıleden evci Ankara Gücü • Gene· 

ler Bırliği ikmci takımları kar11Io1tt1· 
lar. Denilebilir ki bu IDOlÇ, birinci ta
kımların maçlarındaı:ı daha düaıün ve 
heyecanlı oldu. Bu ~çı Ankara Gil· 
cü küçükleri 1-2 kazandılar. 

Muhafız Gücü. Demir Spor arasın
daki maç birinci devrede .ayııı.ı: bitti. 
lkinçi devrede Muhafız Gücü ikiıi pen 
altıdan olmak üzere üç gol yaptı. Bu· 
na karııhk Demir Spor da gene penal
tıdan bir ıol yaparak 1-3 yenildi. Mu· 
hafız Gücü takımı bugün eksiıkti. Fa· 
kat buna ratmen hikim oynadı. Gol 
aayıaının ulığı Demir spor takımının 
çolr atılgan ve fedakar oynamalarından

dır. 

Günün mühim ve beklenen oyunu, 
Muhafız &üclü Sedadın halcemliliyle 
on aJtJda blı9Jadı. Ankara Gücü, kad
ro1una ~ni ıJren oyunculardan Mu
aaffer ve Samim'i alarak en kuvvetli 
,ekliyle çılrmıttı. Yalnız Ala basta ol
dutundan yerine ihtiyatlardan birisi 
lroaulmuftu. 

Geneler Birliiinde yalnız ~eıim 

yoktu. Forved hattında bu noksana &ö
re ufak bir defifilrlllr nrdı. 

Oyunun birinci devresi Gençler Bir· 
lilinin daha çok mildafauiyle ve Anka -
ra Oüdl'nUn zaman saman h11dıniyetı 

altmda uyı olmadan ıeçti. Gençler Bir· 
ıqinin kunetinl Ye aefainf ikinci dev
reye aaldadıp an•epıyordu. lüat Otlc 
mtldafaa11 Mrbnt kabyordu. Haf hattı 

da (bllhaeaa orta ve ut tuaf) iyi phıı
yor ve akıncdannı belliyorlardı. Onun 
için Gençler Birllti mlldafaaıı geri oy • 
natılan 111 ve sol içlerle beraber hiç dur
madan topu unklqtlnnak için enerji 

rafmı s&ıderiyorum. HIWlahmll' lda· 
n heyeti kayıtlı ualarına blır 191 .t
yafetl vermlftlr. 

Dinkli llM~taa bir .,,.,uıaa. 

aarfettiler. Buna kaqılılr alancılan çok 
teyrek hücum fınatı buldular. 

İkinci devrenin bqinci dakikuında 

Aum'ın eline çarpan top clolayıai., • 
Gençlere penaltı oldu. Cevdet'in ıüti! 

direte çarptı, &eri ıeldi. ikinci atıf ya • 
pılınca hakem ofaayd verdi. Şimdi Genç
ler Birtiti müdafaadan vaz ıeçmiı, mü
temadi akınlar yapıyor; oyun yirmi da
kika kadar mütevazin br acyrle devam 
etti. Fakat 21 inci dakikada Gençler Bir
liline ikinci bir penaltı verildi ve top ai 
lara takıldı. Ankara Gücü çok açıldı. 

Gençler Birliği de mat16b olmamak için 
asami ıayretini aarfediyor. Bu arada bir 
kaç muhakkak ıol fınatı kaçırdılar. 

28 inci dakikada Güclüleria 10liei la
rr. · • ~erbeet bir vaziyette lrale1e kadar -

indi. bek ye ı.aar etrafını aldılar ıol 

yapmuma mani oldular. Fakat kale 

önBnden çok ualdaıauyan top Muuf. 

fer'in ayaima ıeldi YC ıoJ oldu. Bun • 

dan 10nra iki tarafm da pbflllUl acri. 

ceyi deiiftirmedi ve O.lifler B: ll 
alandan ı - O maflub olarak çıktı An· 
kara Gücü puvan itibariyle '8mpiJona 
üzerinde bir tesir yapamıyacatr cthetl: 
bu maçta bükmen mağl6biyeti kabul 
ederek oynamıftır Gençler Birliti buctla 
10n müubakaemı yaparak Ankara bf • 
rinciai olmuttw.. Yalnıs Çan.kayı'ya 
mmtakaca verilen boykot affedilir •.,a 
tem,U divuunca 1ııaldmlma GmPr 
lllrllli aadi'bdtt Wr puftft prtde 11a-
11m bu ........ '*~ ,....nr. --

Hil'1iabtMria Aa1'ara M•rt .. ı l•yll~ medr•..-otl• bal d•llıJkllil•t y.pa
nk burayı ıelkıt yurdu yıpmzftır. R••mimls 6a bqıt hnımu1111a agılııındaa 
bir g5rlalftlr. 

Aahr• bdkıllar blrleıJtl ttaa belediye Hlomıad• yıllık rop/ıat1$1lll Y•PIAlf H 

büiılları.,. lıeadileriai llgiliyen •otu miat Dıerlnde 16rU1mD1lerdir. R .. mlmla 

bu toplınırdaıı bir ~raaa,tar. 

ŞAPKACI • MODES 

Afife 
Telefon No.: 1550 

Sayın Ba)au, M~vıdm için A•rupadan pirtıf. 

1 
ğim model ppkaları ulunuoula ıe,htre başladım. 
TetrlfiDizi eayeplarmıla dilerim. 

lJı, . 
~'i rın romanı 

Telrika: 46 cuğU düşünmesini ilave ettim. 
_ "Bana yardım ediniı de İ!1eyim. Bana 

Poteu'euere decato 1 Potesı'essere cie
cato ! (1) 

Ancak, Padre Anaelıno'daa onwı Suora Ur· 
sula olduğunu ötrendim. Yqb bq rahibe 
bana aofuk, lılefici, sert. ve bir hikimlll 
gö•leri gibi araştırıcı gözleriyle baktı. On 
bütün manastırın bulaşık, sıhhat şartlarının 
kötü, bahçedeki kuyu suymun pis oldu u • 
nu, yapmın hemen boşaltılması gerehtiginı. 
yoksa hepsinin koleradan lUecetinl sö le • 
dim. 

San Michele'nin kitabı 
Yazcın: Aksel MUN'I 

l1t· Türkç•,• çev11en: Nasulu BAYDAR 
Ilı~ laat_ sonra, onun cesedi de kolera~~ 
lel'tzar.lıgındaki müşterek çukura, başka ~
banesıyle birlikte, atılmıştı. Kolunu nıçın 
den a Uzattığını ve yüzüne ayna tutarken ne
~" haş101 liallamış olduğunu anlamıştım. 

"llada gö a:· ö .. .. k ----•ft da gönne-llıes· . r tıt:>wıu aa~ . 
~ •nı ve her şey olup bittikten sonra gı-
... P haber · · · · E . . \'ermemı ıstemıştı. 
YUıı .. vının önünde idim. Pencerede ıolgun 
bir u, ve adeta çocuk denecek kadar gene 
töz~a~ın gördüm. Kapıyı açtığını za~an. 
lı:ild'crı korku ile dolu, sendeliyerek gerı çe
htkiı. ''Si.z,. ~ana sık sık bah~etti~~ .~abancı 
ayak~· n~~sınız? Eve dönmedı. Bu~ gece 
tcdc>Ustu pencerenin önünde bekledım. Ne-

. " 
ru ~ nuzı.~rına bir atkı alarak kapıy.~ .?~.ğ
tıu Ştu. Beni şimdi onun ]anına goturu • 

zİ{ kendisini mutlaka görmeliyim.,, . . 
le it adının önüne geçtim, ilk ö~ce kendıaı
l{ · onuşmam gerektig~ini töyledım. Sepolte 

lYc rn ı.r. .ı:.-tıa anastınnda hastalandığını, .,..tuu ma-
c,;!•r_ın bulaşık olduğunu, oraya gidemiyc • 

•nı, dünyaya getirmek lftl'e oldup ÇO-

yardnn ediniz de ineyim. Şiındı onun yanı· 
na gitmeliyim. Neye bana yardnn etmiyor-
sunuz?" diye ağlamaya ba§ladı. 

Sonra bi.fdenbire haykırdı ve bayılacak 
gibi iskemlenin üzerine yığddı. 

_ "Doğru değil bu ı o ölmedi. N.•r• ao
nU§Dluyorsunu? Sis yalancının bınainlız! 
Ben gönneden o ölemez.,, 

Gene kapıya doğru atıldı. 
_ "Onu görmeliyim. Onu gönnellyim !,, 

Tekrar öoUne seçtim. 
- "Onu göremezsiniz, artık o orada de-

ğil, o .... ,, . 
Yaralanmış bir hayvan gibi Uzenme a · 

tıldı. 
Hiddetten çddumış gibi bağırdı: 
- "Ben cıau ıörmeden kaldırtmak hak· 

Jmuz değildi. O benim gözlerimin nara idi. 
Siz ODU yok ettiniz. Siz bir yalana, bir ka
tilsiniz. Santaluçya onun gözlerinin nurunu 
almız, o benim gözümün nurunu naml al • 
dıyaa .... " 

İhtiyar bir kadın hızla odayı girerek •• 
aanki ytidmil tırmaJayıcaJmuı gibi, Ud elini 
bana dofnı uzatıp bOtiln k1IYVdlyle ~: 
"Santalaçy& oamı gklerinl ~MUIPZ· O.. 
kör eclitdı.,, 

lldfvelllerc1cll dlkde'r döntcr inerek b-
çarkea mtramdan ı.fmb:: 

Beni en çok ezebilecek olan bu en büyük te
lin, bütün gece kulaklarımda öttü. Eve döne
miyordum. Karanlıktan korkuyordum.Geceyi 
kilisede geçirdim, hiç sabah olmıyacak san
dım. Sabahleyin aallana yuvarlana, San Gen
naro ecaneaine, onun inamhnaz müstahzar
larından biri olan kordiyali içmek üzere dön
düğüm zaman, Padre Anselmonun manastı
n uğramamı bildiren bir puslasını buldum. 

Bütün manastır katmakanşıktı; üç kole
ra vakası daha çılumttı. Padre Anselmo 
bana, ölen meslekdapmm yerine geçmek 
için - bafka ipiz hekim olmadığından -
baş rahibe ile konuşup karar verdiklerini 
söyledi. Kendilerini sonsuz bir korkuya kap
tıran sörler koridorlarda gelişi güzel koşu -
ıuyorlar, bir takımları da, manastırın kilise
BİDde dua edip ağniyelcr okuyorlardı. Hasta 
üç sör, böcrelerinde, hasırlar üzerine uzan
DUflardı. Bunlardan birisi o akşam öldü. Sa
bahleyin, bana yardnn etmiı otan ihtiyar sör 
de koleraya yakalandı. Manastıra ilk gidi -
timde g~e Çarpml§ olan gene sörü onun 
yerine, yanıma verdiler. Onua gözüme çarp
mamq olmam kabil değildi, çlnkü pek gene 
~ çGk gibeldl. B- hiç bir eöz aöylemedi. 
~ MMcf'lllmn zaman bile eeftb vctmedt 

{ I) Kit ohltıruı lnpllalı. • 

Bunun imkinsız olduğa, tarikat kural 
larına karşı bulunduğu, nnıı.astıra f iı t:n s ı 
lerden hic; birinin sağ olarak orada ~· .ma 
dığı cevabını verdi· Hepsi ~nlunchtl lırı ' r 
de kalmak zorundı ve Ma<k>'lna ile ~an ( ... 

naro'nun elinde idiler. 
Don Bartolo'nun o mnııhe\i kcnıyal"n 

den bolca almak il2ere ecnrıeye c tNcak gi• 
dip gelmem müstesna, bu u:ıutulı • kork• 
günlerinde bir daha man S'lırdan çılmıadım. 
Padre Anselmo'yu şarab iJı t edigiml töyle
dim ve hemen tar•ba kav~tmn, ve ltelki zl• 
yadesiyle .... Uykl!Ill hemeL hiç yoktu, ona 
pek de muhtaç g5rünmüyordum. uyuma& 
fırsaıtıu bulsaydnııı da uyuyabileceğimi 1811• 
mıyordmn; korku ve içti im sayısm kahve
ler bütün dimağ mekan• mamı, iyle tehyic 
etmitti ki her çeşid yoa unluğu duymU ol· 

muıtwn. 
(" - ... 1 var' 
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DIŞARDAN GELEN SON DUYUKLA 
Stresa konferansı 

bugün bitiyor 

Jurnal 'be Deba'nın bir yaw -
Bir alman ga;ıeıeaiııe göre Stre.a 
-----------~....;; --- ~ 

Parla, 12 (A.A.) - Jurn<al de Deba 
gazetesi Popolo Ditalya'nın Stre .a 
konferansı hakkındaki yazısını bır tcc • 
rubc balonu olarak görmekte ve St • 
resa'dct konferanı mahfillerinin bu dil 
şüncc:de olrruadığmı yazmaktadır. D~. ı 

gazctcsıne göre İtalya dörtler andlaş • 
masmı tekrar ele almak iıotem ktedir. 
Gazetenin Strcaa'dan aldıgı duyuklara 
göre fransız salkuru Sovyet - fransız 

anlaşmasının ltalyada uyandırdığı ko

tu durumu duzeltmeye çalrşmakta ve 
hu anlaşmanın bu ün devletlere a-:ı!c 

lı•ılu., durulacağını bildirmektedir. 

Berlin, ız (A.A.) - Naht Aus~abe 
ıuetesinin Streaadaki Lildirmeni ya
zıyor: Bugün konferansın katı guniı 

idi. Şimdi ya Almanya'ya karfı şıddet
li bir dil ve mümkün olursa anlaşmaz
lık halinde alınacak tedbirler veya üç 
büyük devlet arasında gelecek ıçın iş

birliğini anlatan bir karar alınması ıh
timalleri vardır. Daha dünden uç dev
let adamları aruında bu karar ve Ulus
lar Derneği konseyi hakkında konuı
malar olmuıtur. Bu konupalar bugün 
bitmiyecektir. Gerçek bir teY varaa, o 
da Almanyaya karıı ciddi bir icraat 
olmıyacağıdır. Çünkü biç bir kimae 
b(>yle bir icraatın netiçesinin yliıkümü
nil berine almalı: iıtemiyecektir. Stre
aa Anupayı Veraay yanhthklarından 

ve harbtan ıonra ıeçen on bet yıl içni· 
de devletler tarafından yapılan yanhı· 
hklardan kurtaracak bir netice vermi· 
yece1rtir. 

Streaa, ız (A.A.) ...! Uluıl<ar deme
li andlapnuının güvenliği ve ıaldın
ma ufnyanlara yardım için buı mad
deledn takviye edilmesi için konuıul . 
matara daha bql•naMım•ttır. Royter 
ajanaınm verditi haberlere göre, inef· 
tiz ctiriitü ; uluılar demeti Uyesi oluı 
lngilterenin bu kuruma sadık kalacatı 
ve kollektif güven ve barııın gerçek
le mel1 için bu tekli kullanacağıdır. 

İtalyan kaynakları, konupaların 
çok dostça olan hayasına işaret etmek· 
te ve bunu görütmelerin değerine bir 
belge saymaktadırlar. Konferanıın cu
m rte iye ve belki de pazara kadar ıü
receği umu1uyor. 

B. Makdonald'ın .O*ri 

Maten pzeteıine ıöre inıiliz cazeteler 
mümeaıillerine B. Mak Donald üç cin 

lelin tesanüdünün, inciliz ııyuaunın te 

mel noktası olarak kaldıimı bildirmiı 
demittir lci: 

.. - Avrupa'da banp ıerçeldettir . 
mek olan miifterek arzulannda r 
re)'İ Fransa ve ltalyadaa aymnamn umu 

1 myacaiı herkes için açıkça bilinen INr 
hakikattir.,, . 

8. Mak Donald müıterek arzun. 
Almanyayı açıkta bırakmak deiil, p . 

nel sünnlik temeli üzerinde dürüst 
Nmİmİ bir itlairliiine çafırmak oldufa • 
nu da s5ylemiıtir. 

Londrada da bir kon/erana top-

lanacalc mı, . 
~tresa, 12 (A.A.) - Royterin dip

lomatik bildirmeni diyor ki: Almanya, 
Sovyet Rusya ve Lebistanı da içine a
lacak daha geniı bir konferans toplaa

maıı imkanları daha görilıOlmemit ol· 
makta beraber böyle bir konferansın 

Londrada toplanabileceiine dair kuv• 
Yetil bir cereyan vardır. Böyle bi kon • 
feranıın Londrada toplanmasını İtalya
nın istemesi manalı görülmektedir. 
Son 24 yıl içinde lnıiltere ile lulya 
arumdaki mUnaaebetlerln ldetl kendi· 
Hilnden ııklatmıt oldulu ıörUlmllftilr. 

f ıalyanın planı 
Stresa, ız (A.A.) - İtalya hüktlme· 

tfnln herhangi bir müsbet planı oldu· 

lu biberinin aslı ohmdıjı resmen bil
diri1m ktedir. 

l,..UU gueıel.erine göre durum 

Londru 12 (A.A.) - ''o.,& Me~,, 
.. Stresa'dald he( bildirmenine ıön B. 
Mak DoaaJ• Cenevn'7• pbaelden ' ...... 
~ Telpafıaiul .............. 

N lllllis kanlll, Almanpma uluslar 
....... li~ ...... )"allllwlıO.. 
~ ............... 1iım11i isia ısnr el· 
• kbdir. 

Popole Ditıaf,.•._ di,ldi ,,__ U.. 
rlade ...... Ta~ı ...... lıirİlllllci 
• ... ~""..,' to:-f-,at._ tetldk edİJW. 

Sıresa konferansı ve Paria bor-

Paris, lJ (AA.) - E•ham borsası, 
Stresa'dan gelecek ilk haberler gelin
ciye kadar, tımdiki halde bekleme ha
linde bulunm;&lct•dır . .Horııan ın •çılıtın· 
da gonilmlif oları mukavemet, sonra
dan bozulmut. bunu."ll<a beraber piyasa 
üzerinde zararlı teıider yapnwınuıtu. 

Durumları eyi olan franıız rantları, 
önemli sayılabilecek terakki kaydet· 
miştir 

Vçüncü toplantıda konUfulanlar 

Stresa, 1Z (A.A.) Dürı ubahki o ı • 

rumun büyük bir parçuı ingilia bakaQ. 
lanrun yolculukları üzerinde verilen fza. 
hata ayrılmııtır. 

Sir Saymea, görilf!Delerinin, Avrupa 
barııı için Almanyanın iibidiiiıün 
kabil olup olımdığını gözden geçirmek 
için yapıldığmı ıöylemiıtir. 

lngıliz aalkuru, Stresa'da temsil cdi· 
len devletlerin tesanüdlerini göstume • 
terini görmek iıtemektedir. tngilter~. 

bu tesaniıd fikrine bağhlrğrnı i:obat ede
cek ka.11tlar göstermeğe hazırdır. t 1 ; • 

tere uluslar kurumu çerçevesinde bir 
kollektif güvenlik yapılmasını istiyor ve 
bu çerçeve içinde fılt yardımlan müm
kün olan bütUn pratik tckillerde ıöı • 
termeğe hazırdır. Banı yapılmalıdır ve 
İngiltere bunun gerçeklqmcsi imklru • 
nı değitik devletlerin ıiWıları niabetleri 
nin tesbitinde ve bir kontrolün kurulma· 
ıında görmektedir. İngiltere, dörtler 
Hdl<lpnasına aadrk kalmaktadır. Fakat • 
bugünkü tartlar içindeİngiltere, hareket 
temelinın üç büyük batı devletinin teA· 
nUdii ile ulualar derneğinin elind ":i 
araçlar olmau gerektiğine inanmakta • 
drr. İngiltere, Almanyanm Cenevre'ye 
dönmesini istemektedir. Şu var ki · ı • 
günkü şartlar içinde İngiltere, Alman • 
ya'ya uluslar derneği kapılanrun açıla
mıyacağı ve Almanyanm prtlarlar'a 
ulu.slar dcrnefine yeniden girmesinin 
kötli bir ömelı: olauğı dlltüncesinde~: . 

Bundan sonra B. Laval Franaa'm'1 
uluslar dernefine gönderilen istidasını 
~nlatmııtır. lnpltere ile İtalya bu isti • 
dayı muhakkak tutacaklardır. 

Mesut franBU mahfilleri, Almanya . 
nın Stresa'ya veya uluslar derneifnin 
t~plantısından sonra toplanacak yenl 1 ·r 
toplantıya çatnlacağı yolundaki haber. 
leri katiyetle teıkzib etmektedirler. 

ille toplantıdan aonra /raıu&11 

ga.eıeleri ne diyor? -
Pariı, 12 (A.A.) - Streaa'nia ilk 

ıüninclen sonra alamaarlddanm aie . 
t_.... pzeteler, konfwaaun, Üf alaıun 
tesanüdünü bildiren llir biltlirifle so • 
nuclanmaunm teminini llllunia etwlc
teclrler. 

Pöti Pariqen, 8. Malı Doaald'ın. 
Almanya'nm Cenevre'ye prtsız olarak 
dönemiyeceii hakkındaki sözlerini .. • 
vinçle kaydetmektedir. Bu paete fran· 

ıız tözünü anlatarak di:ror lci: 

''Ban,......., ulaıluua ,.m Wr lh· 
tiW oluna mali•• ökonomik tedh'rl.tn 

tatWk edileWlıc:eji .-. .. Wr Nd ..... 
malan senktir. Bir ...U.P"""ID -.ı . 
......, mitecamln hanbtl alW la7ilma
hdlr. Onan IPa, wllqmQ! .... n .. lal
cum .-.. .. qm mal w akooınllr te41-
Wrler tatWlr Milmelidir. 

Elro clö Pul t17ie ,_,.., 
"Aaı1-..,1nma: ... .,.e ...... 

=·we.n.emde•-.. ....... Wrfna 
m-Wpawle..-u,....,:paıf 
pcailm .... .... .... Asil ..... AY • .... ........................ .... 

lSVIÇRE'DE 

İtalyan - Habeş 
anlaşmazlığı 

Cenevre, 12 (A.A.) - İtalyan hü
kılmeti Habeşistan ıle kendi arasında 

doğrudan dogruya yapılmış olan ko· 
nuşmaların biçimi hakkında Habeşista
nın isteklerini açıktan açıga abamakta· 
dır. 

Jlaueşistanın tersine olarak İtalya, 
do~rudan dogruya konuşmaların devam 
edilmesini istemektedir. 

Habeşistan tersine olarak İtalya ile 
kanun tarıhli nota gereğince her tür
lü anlaşmazlıgı 1928 tarihli İtalyan • 
Habeş anlaşmasına göre yani ya uzlaş
ma veya yardaca baş vurma yoliyle so
nuclandırılmasının yükümlendiğini ha· 
tırlatılmaktadır. 

1 taiya'nın uluslar derne
ğine bir mektubu 

Cen. He, 12 ( A.A.) - İtalya hiıkiı • 
meti, 'ün ulualar decneğine gönderdi • 
ii bir mektubta 1928 tarihli İtalya • Ha
bq hakem andlaımaaııu anlatmakta ve 
ltalya'nın bu andla§ım gereğince ha • 
rekete hazır olduğunun Habq hüku • 
metine bildirildiğini yazmaktadır. 

Arsıulusal iş bürosl 
İdare meclisj 

toplandı 

Cenevre, J2 (A.A.) - A"ruluıal 

it bürosu idare meclisi B. De Ciche

lis'in başkanlıgında toplanmıştır. Al· 

manya, Amerika, Arjantin, Brezilya, 

Şili, ispanya. Finlandiya, Fransa, tn

giltere, Hindistan, ftalya, Japonya, 

Meksika, Polonya, Çekoslovakya ve 

Sovyet Rusya bu devrede ida

re meclisinde bulunımktadırlar Bir • 
!eşik Amerika sarkuru olarak ticaret 

bakanı muavini B. Richardson'u ve 

Sovyet Ruıya da devlet planı komi•· 

yonu çahpa bürosu 'efi B. Boris 

Markus'u tayin etmiıterdir. 

Başkan Birleşik Amerika ve Sov

yet Rusyan'ın toplantıda bulunmasın

dan kıvanc duyduğunu söylemiıtir. 

Meclis arsıulusal barıt konferansının 

önümüzdeki oturumu içindeki hazır

lıkları hakkında deniz komisyonu ta

ı·afmdan yapdmıı olan önergeyi tetkilc 

etmİf ve bu toplantınm günlemecine 
alnmıasını kararlattınDıftır. 

SOVYEfiER BIRUCINDE 

Fransız - Sovyet 
anlaşması 

Moskova, 12 (A.A.) - Tu Ajansı 

aaWai,.etli bir kaynaktan alclıiı malüma
ta Üyanarıdc yakında toplanacak olan 

fraa11z - toYyet ıüwenlik andlaımaıı 
ihııerine Fr.,... ile Soy;,et Ruı,..'mn bi· 
tin A Yl"Upa;rt çevresi içine alan lıir sü· 
Y..ıik andlapna1t ........ da,.._. bir 

...-.ib İJtİlifma VU'llllf olcluklarma da 

ir Pariıten selen haberleri leyi• etmek
e&. 

Sovyet - İtalyan 
dostluğu 

Moskova, 12 (A.A.) - Dıpn lfler 

komiaeri B. Litvinof İtalya Elçisini 

kabul ederek iki Ulke dostluğunu llglli

yen aorumlar hakkında uzun uadıya 

ı&ilfmliftür. 

DAt.INIK DlJYl KL\R 

Gümüş hakkındaki karar 
ve gümüş projesi 

Londra, 12 (A.A.) - Bay Ruzvel
tin, yeni çıkarılmıı olan gümüşün h<a· 
zine tarafından aatı:ı alma ederini onz 
başına 64 buçuk sent'ten 71 eente çıka
ran kararı, dün Londrada giunuş piya

sa~ının yükselmesi sonucunu vermit 
ve külçe halindeki gumlişü:ı peşin pa
ra ile ederi 28,15,16 dan 29,11,16 ya ve 
iki ay videlisinin değeri de 31,3,8 den 
32 3 G ya çıkmıştır. 

Bu ederler, dokuz yıldanberi gorül
müş olan bütün ederleri geçmiştir. 

~t~ t'c1r.1i~:m Amt:r~ka !ıronırut. 
yakında hükumetten gümüıü ulu
salla . tırma salahiyetini geri almağı ve 
timdi rümüt üzerin.e yapılan muame
lelerde elde edilen karlar üzerine ko
nulmuş bulunan resmi kaldırmak ama
cını güden kanun layihası hakkındaki 
kararını verecektir. 

Burada bu kanunun kabultinlin CÜ· 
müş piyasasını daha işlek bir hale ge
tireceği ve en çok Londra maden piya
suının gümüş üzerine mumaele yap
mağa baıhyacağr tarih olm &tUmtb

deki ay başında bu faaliyetin daha çok 
artacağı ileri ıUrü1mektedir. 

Gümüş ederi yükseliyor 
Londra, 12 ( A.A.) - Di1D öfledu 

sonra gümtlşün re_. ederi belli ol
duktan aonra Amerib hesabın. olan i• 

tekler piyasayı yilkıeltmit. Ye ıümut 
onz h<lfm• 1 4 peniyi bulmuttur. Kül
çe pmütün ederi böylelilde petin o
larak 29 15.16 ya çıkmıştır. 

Yavat yavaı Amerikan sıyauıınuı 

beyaz ına.den ederini kontrol etmekı. 

olduğu kanaatı vardır. 

Kıralm Belçika frangı 
için buyruklan 

Brüksel, ız (A.A.) - Altın mact.. 
desine dair olan kıralın buynltuıu fU 
pll'ildedir: Bir kin veya NGnç ak
le,ınesinde altın maddesinin znnam 
yazılı oluna ödeme, tediyenla yapıldı
fı anda rayic olan para üzerinden ya
pılır. 

Yabancı parasına dair olan altm 
maddeıine gelince borçlu, 1 mart 1931 
kambiyosunun U.tilnde para v4:rmek 
80runda tutulamaz. 

Kıratın buyrultmu, de.Jet, müe
tlmlekeler, vilayıder veya komtlnler 
tarafından ahnmıt ldilnç paralardc 
dolan ballantıları hiç deflftlrmemek
tedir. 

Türk Maarif Cemiyeti 

Çiçek balosu 
18. 4. 1935 

Davetiyelet Cemiyet merke· 
zile lstanbul eczanetlnde 

bulunur 

.\8keri Fabrikalar Umum 
Mildürlüğii Sabnalma 

Komisyonu hialan 

41 KALEM ELEKTRiK 
MALZEMESi 

Yukarda mikdarı yazılı 
ve tahmini bedeli 3000 lira 
olan elektrik malzemesi As
keri Fabrikalar satm alma 
komisyonunca müteahhid 
nam ve hesabına 30 Diaan 
935 tarihinde aalr günl saat 
15 de açık eksiltme ile aatm 
almacaktır. lartname be -
delais olarak komisyondan 
verilir. Taliplerin muvakkat 
ıeminat olaa 225 Ura ve 
9490 numaralı kanunun 2 ve 
ı. maddelerindeki v-lkle 
6ıesk8r gila ve -tta komla 
roaa mUraeaatleri. (818) 

ı -1415 

LFlllSTAN'IJA 

Po1orıyu ne fi1,iı· 
Almanya 'nın 

edilmesine taraft 
olamıyacağını bildi 

Val'fOva, 12 (A.A.) - A 
gazeteleri Cenevredeki bir 
rika ajansının telyazN&nı i 
mektedir. Bu telyazııına göre, 
lonya hükumeti, yükümsal 
lik yapnıalarından dolayı Al 
yanın mahkiim edilmesine 
tar olamıyacajını Uluslar 
iine bildirmİftİr. 

Saıaıti;retli by::ü-. ı&e 
nevrecle Polon,a tarafmda bu 
da bir teıebbia yapıllDlf de · 
Polonya hükGmetinin sorum 
Ulualar Dernetine verilmedeD 
yolda bir durum alm1JK&iı 
lenmeldedir. 

Ot. yandan 8. Bek'in Cene 
Y• ıicffti, Stresa konf en•ının 
nuclanmaaından sonra la.ili 
caktır. 

Fransız - Sovyet an 
ması ve Polonya 

gazeteleri 

yet aa~ı baklandaki...._ ... 

fında Polska Zıbayna ıuftell dlJOC 

Bu anı.,..wnm formüle edllmft olcl 

tartlar, bunun Straa baflamadan öaıııf 

yapdllllf bir diplomaır oyuna olduf~ 

göstermektedir. Projenin ulmdao. .. 

hem olan mahJyetl ber tUrll tabliU ._ 

kinsız lalmaktadll'. 

Daha birkaç p önce -.ı.r ..,, • 
neli andlapnHımı dayanu n Dolu 
latma11 y.nne peeek ollD 1ılr p • 
rafb pJlnlar .a,.._., lk• timdi * 
dettftldldl. tnpıt.nnin Uıl tanfk tlt 

ya bla"fOk taraflı planlaruua B. ı.....

Moskoft yolcuhalunda a&lftll .... 
ıöyleniJor. 

Şimdiye kadar, dtlttlnllmüte ollJI 
anlefl'"nm teferruatı baklmda .-.ı 

duyuldar, ancak pzetelerla )'UddslıllP' 

dır 1d bunlardan mllabet eoaaclar ~ 

mak imktnsızdr. Bununla beraber .. 

haberler bir tarafa bD'akıllrm, ~ 
diplomuisinbı, IOD tefebblllnln ....... 
lan baklanda vakit Ye MIM"'Dda ft ,. 
~eken tüıilde doeduma " mlttefilıde • 
rine meJOm.et verip vennemlf oldu .... 
bilmek ıerektir. 

Baltık devletleri toplan
tısı ve Almanya 

Vaqoq. U (A. A.) - ~ 

Ajanaı bildilİJ•ı Gue1a Pols • 

ka'ya söre, 3 balblı dnleti mime• ... 

rinin Riaada birden topl• lııa ~ 
ması Scw,.et Ruı,.. tarafuMllıa ,. ....... 
bir 10n1 netic:esi.tir. So•,.- Ru7a .. 

ülkeleria doiu aadlapna• lııarpamla 
cidiı ,...., • olarak ....... - • 
miıtir. Baltık dnletlwi .... ıt bir - • 
vab ..-dilderi takdirde Sn,.t R..,e 
ile F ...... 'nm Balbk deYletlerinin ieta 
WJ.w temiae ..._. olduldmma IMa""' 
letlen Wldirmiıtir. 

YUNANISTAN'DA 

Yunanistan'ın yeni 
yıl büdcesi 

Atina, ız (A.A.) - Atına Ajım9 
bildiriyor: Baıbabn B. Çaldaris lla
liye Bakanı sıfatiyle 1935 blW ai la
yihasını hazırlamıftır. Bu layihada de
niliyor ki: 

"Asıyan ve yurd hayını bir takam 
adamların devlet akonomisine yaptı&ı 
ıkötillilldere rağmen büdcede ancak 350 

milyon drahmilik bir açık bttakılmıftir· 

Bildceala tatbiki urasında bu aç k 151 
mllyoa dnbmiye kadar lndirilebılecek· 
tir. 
Dıt bortlar için bildc•d• yüz e 3S 

niebetlnde bir para ayrılmı§tır. 
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Kiralık dükkanlar 
Hal Nr: Sabık Muvakkat teminatı 

bedeli 
lira 

4 1185 88,85 
6 640 48,00 
7 640 48,00 
8 640 48,00 
9 560 42,00 . 

10 560 42,00 
11 560 42,00 
12 560 42.00 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 

560 
560 
480 
480 
480 
480 
480 

480 
400 
400 
400 
400 
400 
702 
480 

42,00 
42,00 
36,00 
36,00 
36,00 
36,00 
36,00 
36,00 
30,00 
30,00 
30,00 
30,00 
30,00 
52,65 
36,00 

20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
29 
30 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 

\500 
280 

l 12,50 
21,00 yalnız ön kısmı 

39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
50 
5t 
52 

Hal Nr: 

53 

400 
400 
400 
480 
480 
480 
480 
600 
480 
560 
560 
560 
560 
710 
640 
640 
640 
644 
640 
640 
640 

Süpürgecı 
Çayhane 
Yeni mezbahada paçahane 
Anafartalar caddesinde 
(9) Nr) mağaza 
Samanpazarı caddesi (12) 
Nr: Dükkan 
Samanpazan caddesi (5) 
Nr: Dükkan 
Ulucanlar çarşısında (4) 
Nr: Dükkan 
Saraçlarda (40) Nr: 
Dükkan 
Atpazarmda eski polis 1ta4 

rakolu binası 
Atpazarında (133) Nrı 
dükkan 
Atpazannda ı Nr: dükkan 
Atpazarmda 116/120 dük
kan 

30,00 
3C1,00 
30,00 
36,00 
36,00 
36,00 
36.00 
45,00 
36,00 
42,00 
42,00 
42,00 
42,00 
53,25 
48,00 
48,00 
48,00 
48,30 
48,00 
54,00 
48,00 
Sabık beaeU 

lira 
640 
200 
480 

1770 

2400 

800 

1600 

120 

150 

300 
300 

165 

105 

Muvakliat 
teminat 

48,00 
15,00 
36,00 

132,75 

180,00 

60,00 

120,00 

9, 

11,25 

Z2,50 
22,50 

12,38 

7,88 

Atpazannda 23 Nr: dük-kan ıoo ?,so 
Atpazarmda 7 Nr: dükkan 64 ı~:~~ 
Atpazarmda çayhane 140 
Atpazannda Ahır 64 4,SO 

Ankara belediyesinden: . l"k 
1 - Yukarda numaraları yazılı Belediyeye aıd e.r:ı a 

1.6.1935 tarihinden 31.5.1936 tarihine kadar olmak uzere 
açık artırma ile kiraya verilecektir. .. 1 

2 - Şartnamesini görmek istiyenler hergun mu J.ase-
beye gelebilirler. uk 

3 - İhale 25.4.1935 perşembe günü saat on buç ta 
Belediye meclisi salonunda yapılacaktır. (785) 1-

1355 

-------Bandırma Belediyesinden: 
B 1 · • ke ·finde yazılı 
andırma şehrinin numara anması ıçın ~ 

evsafta olmak üzere (3000) tane Emaye Kapı numarası 
(1432) tane çinko kapı numarası (120) tane Emaye sokak 
levhası ve (140) tane de Emaye isimli sokak levhası alı-
nacaktrr. Keşif bedeli (609) lira (60) kuruş olan bu numaraların 
alınması açık eksiltmeye on beş gün müddetle konulmuş-
tUr. 

Bu işe ait keşifname, şartname, ve fenni_ layiha_ suret-
leri bedelsiz olarak belediye dairesinden verilecektır. • • 

Eksiltme ihalesi işbu 935 senesi nisan a~ınm ~O ı~cı 
~urnartesi günü saat (16) da Bandırma Beledıye daıresın· 
de Yapılacaktır. . İhaleye girmek istiyenler iştirak etme~den evel 45 lıra 
'2 kuruş muvakkat teminat parasını beledıyeye yatrracak· 
lardır 

K~yfiyet istekli olanlarca maltım olmai Uzere ilan olu-
nur. (781) 1- 1341 

P T • 
.._ - ..__ -

ııımıınamınıınııwııııuııunnııoııonııııı mııırmıııuıunn ınıııııııınn~'llllftllJlllı11Uııı nllllllıııım11111111U111unmııııımıı1A11ıııınnıııııııı11111111111nıııııııı .. , 

İ• Devlet Demiryolları ve Limanları 1 
1 Umum Müdürlüğü ilanları ! 
5 • 

Beherinin muhammen bedeli 5 lira olan 1100 tane ban
daj çene torna kalemleri 25 mayıs 1935 cumartesi günü 
saat 15.30 da kapalı zarf usulü ile Ankarada idare binasın-
da satın alınacaktır. 

Bu işe girmek istiyenlerin 412,50 liralık muvakkat te
minat ile kanunun tayin ettiği vesikaları, kanunun 4. cü 
maddesi mucibince işe girıneğe manii kanunileri bulun
madığına dair beyanname ve tekliflerini ayni gün saat 
14.30 a kadar komisyon reisliğine vermeleri laznndır. 

Bu işe aid şartnameler parasız olarak Ankar~da Mal
zeme dairesinde ve Hayd::ırpaşada TeselJüm ve Se\'k Mü-
dürlüğünde dağıtılmaktaC.:tr. (779) 1-1352 

!LAN 

Muhammen bedelleriyle mikdar ve vasıfları aşağıda 
yazılı boya malzemesinden birinci kısım 21. 4. 1935 pazar, 
ikinci kısım 22. 4. 1935 pazartesi ve üçüncü kısım 23. 4. 1935 
salı günleri saat 15.30 da Ankarada idare binasında malze
me dairesinde satın alınacaktır. 

Bu işe girmek istiyenlerin kısım bir için 1855.80, kısım 
iki için 468.84 ve kısrm üç için 1001.25 liralık muvakkat te
minatla kanunun tayin ettiği vesikalar ve kanunun 4 ün
cü maddesi mucibince işe girmeğe manileri bulunmadığı· 
na dair beyanname ve tekliflerini eksiltme günleri saat 
14.30 a kadar kQII1isyon reisliğine vermeleri lazımdır. 

Bu işe aid şartnameler Ankarada malzeme dairesinde 
ve Haydarpaşada tesellüm ve sevk müdürlüğünde parasız 
olarak da~ıtılmaktadrr. (764) 

Muhammen 

Kısım 

l 

Kısım 
2 

~insı 
Kaynamış türk be.ıiri 

,, ingiliz ,, 
., ince bezir 

Neft yağı 
Sikkatif 

Cinsi 
Vernik kopal 

,, flating 
kırmızı model verniği 
renksiz kristal vernik 

Cinsi 
Kurşun üstübeci 
Cimento ,, 

Kısım İ;panya ., 
3 Kaba üstübeç 

Minyum de flomb 

Mikdarr 
kilo 
1000 ) 

40000 ) 
2600 ) 

10000 ) 
2200 ) 

.Mikdarı 

kilo 
2100 ) 
3200 ) 

50 ) 
20 ) 

Mikdarı 

kilo 
5000 ) 

25000 ) 
4800 ) 

12500 ) 
7000 ) 

bedeli 
Lira K. 

24744.-

\11.uhammen 
bedeli 

Lira K. 

6251.20 

Muhammen 
bedeli 

Lira K. 

13350.-

ı - 1333 

Maarif Bakanlığından: 
ANKARADA YENİDEN YAPILACAK ORTA OKU

LA BİNASI EKSİLTMESİ: 
ı _ Ankarada İtfaiye meydam arkasındaki ayrılan 

arsaya hazırlanan projeler, şartnameler ve lahikasma uy
gun olarak yaptırılacak oku1a binası kapalı azrf usulü ile 

eksiltmeye konulmuştur. 
2 _Bu yapının keşif bedeli 165.925,13 liradır. 
3 - Bu işlere aid evr~ §Unlardır: 
a) Eksiltme şartnamesı 
b) Projeler ve detaylar) yapı kalörif~r, sıhhl tesisat 
c) Fenni şartnameler ) elektrık, gaz) 
İstekliler bu proje ve evrakı 8.30 lira karşılığında Ba-

kanlık inşaat dairesinden alabilirler. 
4 _ Eksiltme 20 nisan 1935 tarihine gelen cumartesi 

günü saat 16 da Ankarada Maarif Bakanlığı inşaat daire
sinde toplanacak artırma ve eksiltme komisyonunda ola-

caktır. . .. 
5 - Eksiltmeye girebılmek ıçın: 
a) 2490 No. lı artmna ve eks!ltme ve ihale kanununun 

17 inci maddesine uygun 9547 lıra 60 kuruşluk muvakkat 

teminat vermeleri, 
b) Ticaret Odasına kayrdlı bulunması 
c) Maarif Bakanlığı inşaat dairesi müdürlüğünden eh

liyet vesikası alan diplomalı mimar veya inşaat mühen· 

disi olması. > 
6 _ Teklif mektubları ihale günü saat 15 de kadar ko-

misyon reisine makbuz muk~bilinde verilecektir. Posta ile 
gönderilecek mektublann nıhayet saat 15 e kadar komis-
yona gelmiş olması Iazımdrr. (751) 1- 1317 

~tnm~~~~'~sOıı~İ~U~, ~KmmmırnmÇmmİÇ~E~G~İ~nnnmnn~~si 

franzisktt Gaal - Hans Jnray 
lllllllll 11111 1111 llllA 

Ankara Belediye Reisliğinden: 
Ankara şehrinde binalara ~umara levhaları takılrnağa 

başlanmıştır. Numa:al~~a talımatnamesin~ 38 inci madde 
sinde yazıldığı veçhıle ıçınde bulundukları bınalara numa
ra vazına muhalefet edenler, numaraları silenler, bozan -
lar veya söküp kaldıranlar, konulan numaralan muhafaza 
etmiyenler, numarası ziyaa uğradığı halde yenisini tak • 
tırmıy~lP6.Yl vilayet tarp,{1ndan sayım kanununun 6 mcı 
maddeşi ~üne tevfikan cezalandırılacakları ilan olu .. 
nur. (679) 1 -ıt~ 

SAYIFA 'I' 

KA R 
Yurdumuzun en nefiı 

Zeytin yağı 
Markasıdır 

Edremitte Karagöz oğlu Ali Rıza Be
yin en modern fabrikası müstahsala 
tından olan 

KAR 
Yaglan muhtelif boy şişe ve tenekeler içinde 

satılır. Ankarada toptan ve perakende satış merkezi: 

Ankara Memurlar Kooperatif Şti. 
l - 1332 

Türk Tayyare Cemiyeti 
Umumi Merkezinden. 

Tane 
30 Sığır derisi 

150 Yünlü koyun derisi 
250 Çıplak koyun derisi 
50 Yünlü tiftik keçi derisi 

Polatlı Tayyare Cemiyeti şubesinde bu1una11 yukarda 
yazılı deriler açık artırma ile 25.4. ı 935 perşembe günü 
satılacaktır. İsteklilerin o gün Polath şubemizde bulun
maları gerektir. 

l-1364 

Emniyet işleri Umôm 
Müdürlügünden2 

1 - ~abıta memurları için 1200-1500 çift fotin kapalı 
zarf usu~ıyle ve 20 gün müddetle münakasaya konulmu§• 
tur. 24 nısan 1935 çarşamba günü saat ıs de ihale olunaca
ğından isteklilerin §artnaıne ve nümuneyi görmek için u
mum müdürlükte müte§ekkil komisyona müracaat etm~ 
leri. 

2 .- Te~liflerle birlikte yüzde 7,5 teminat akçesi olan 
565 liranın ıhaleden evel komisyona tevdi etmeleri ilful o-
lunur. f771) ı-1339 

Jandarma Genel Komutanlığı 
[ U" K. ] Anl{ara sabnalma ko. 
misyon1ından 

Nümune ve evsafına uygun yerli malı olmak şartiyle 
(23,000) metre yataklrk kılıf bezi 15. 4. 935 pazartesi gii· 
ı:ü saat (15) de kapalı zarf eksiltmesiyle satın alınacaktır. 
Istekliler nümune ve evsafı her gün komisyonumuzda gö
rebilirler. Şartnamesi parasızdır. Bezin bir metresi için 
(40) kuruş fiat biçilmiştir. Eksiltmeye girecekler 2490 ka
nun ve şartnamesindeki belgeleri havi ve (690) liralık ilk 
te~inat :nakbuzu veya banka teminat mektuplarım ınuh
tevı teklıf mektublarını eksiltme günü saat (14) e kadar 
Ankaracla komisyona vermeleri. (675) 1- 1175 

Saçl" ı dö ülenler 
Komojen Kanzu1' 

SaçEksiri 
Saçların dökülmesine .,. 

kepeklenmesine mAni olur, 
Xon:ıojeıı saçların köklerini 
kuvvetlendirir ve besler. 
Komojtn 1açlarm gıdasıdır, 
Tabi! renklerini bozmu, 
latif bir rayihası vardır. 

Komojen Kanzuk saç eksi· 
rl mand eczanelerle ıtriyat 
mağaaalarmda bulunur. 

LİNlMANTOL XANZUK: ROMATİZMANIN KATI 
DEVASIDIR. 
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Karacabey Harası l\tüdürlüğünden 
Karacabey harasında yetiştirilen pediğrileri mükem

mel 933 doğumlu dördü erkek beşi di~i ki ceman dokuz 
baş safkan ingiliz tayları İzmir yarışlarının üçüncü haftası 
olan ı 9 nisan 935 cuma günü İzmir yarış mahallinde aleni 
artırma usuliyle toptan ve perakende olarak satılacaktır. 
Pediğrilerini görmek istiyenlerin İzmir Baytar müdür • 
lüğüne ve satın almak istiyenlerin satış gününde komis • 
yona müracaatları ilan olunur. (1783 • 803) 1- 1390 

Tapu ve Kadastro 
Umum Müdürlüğünden: 

Tapu ve kadastro genel müdürlüğü için 475 lira mu -
hammen kıymetinde saçtan bir dolap 15. 4. 935 pazarte-
si günü saat 14 de eksiltme ile yaptırılacaktır. İstiyenle
rin yüzde 7,5 dipozitolariyle satın alma komisyonuna gel-
meleri. (808) 1- 1399 

Jandarma 

[ J. U. K.] 
Genel Komutanlığı 

Ankara Satınalma 

komisyonundan : 
Sekiz çeşid ilaç kapalı zarf eksiltmesivlr 18. 4. 935 per: 

şembe günü saat (15) de sat.m alınaccı'.ilr. Şartnamesı 
parasız komisyonden verilir. Istanbul Jandarma muayene 
heyetinde görülebilir. 

Şartnameye bağh listede her çeşid için %öster~le':1 tah
min yekunu (7415) liradır. Satın alımına gırmek ıstıyen -
lerin (55613) kuruşluk ilk teminat makbuz veya bnka mek 
tubu ile (2490) sayıh kanun ve şartnamede yaııh belgeler 
içinde bulunan teklif mektublanm eksiltme günü saat 
(14) de Ankarada komisyona vermiş olmaları. (733) 

1- 1276 

eyhan Vi ay ti dai
eninden: · A 

mı ene •• 
1 - Adana - Misis yolunun o+ooo - 5+000 kilometre

leri arasındaki şose inşaatı (3 6833) lira (92) kuruş keşif tu
tan ile eksiltmeye konmuştur. 

2 - Bu işe ait şartnameler ve evrak şunlardır 
A - Eksiltme şartnamesi 
B - Mukavelename projesi 
C - Nafıa işleri umumi şartnamesi "Matbu, 
D - Fenni şartname "Matbu,, 
E - Hususi şartname 
F - Keşif cetveli ve proje resimleri 
İstiyenler bu şartname ve evraktan matbu olmıyanla

nru bir lira seksen dört kuruş bedel mukabilinde Seyhan 
Vilayeti Nafıa Başmühendisliğinden alabilirler. 

3 - Eksiltme 935 senesi mayısın ikinci perşembe gü
nü saat on birde vilayet Daimi Encümeninde yapılacaktır. 

4 - Eksiltme zarf usuliyle olacaktır. 
5 - Eksiltmeye girebilmek için (2762) lira (54) kuruş 

teminat vermesi ve Nafıa Başmühendisliğinden tasdikli 
fenni ehliyet vesikası ile Ticaret odasının içinde bulundu
ğumuz seneye ait vesikasını göstermesi lazımdır. 

6 - Teklif mektupları üçüncü maddede yazılı saatten 
bir saat evel vilayte Daimi encümeni reisliğine verecektir. 
Posta ile gönderilecek mektuplarda nihayet üçüncü mad
dede yazılı saate kadar gelmiş olması ve dış zarfın mühür 
mumu ile eyice kapatılmış olması lazımdır. Postada ola-
cak gecikmeler kabul edilmez. (1629) 1-1289 

T~QKiYE 

llRAAT 
BANK.ASI 

-DARA 
6iRiKTiREM 
RAl-4AT ~O~Q 

ULUS 13 NiSAN U ... 5 cu .nrn ... ·t 

Sayı~' Ank~:al 
İ Halkının dik -1 
~katine: 

Lastik aşınma meselesini halleden bir Jastik 

fi Mahallelerde bazr suların 
"' ı HAY AT suyu diye satıldığı 
~ anlaşılmıştır. HAYAT suyu 
~ arabalarının üzeri elli metre -
i3 
g uzaktan okunacak kadar bil· _ 

. } E yük yazı ile HAYAT yazı ı ~ 

1 ve mühürlüdür. Ankaranın en -~ 
51 

temiz ve leziz suyunu içmek ~ 

i için herhalde üzeri yazılı o- ı 
:=: lan HAYAT suyu arabaların
§ dan suyunuzu almahsınız. e 
~ 1-1407 ~ 
~· ~ 
fi mnımnııımnı mnmııımmnttıımm nımuıımııH111ınınııımunn Eii 

Arsa aranıyor 

Kocatepe veya civarında ve

ya Yenişehirde satılık arsa a

ranıyor. Telefon: 3666 

Satılık ev 
İstasyon Mukaddem. cad

desi üzerinde Poyracı ma
hallesi dökmeci sokağı hane 
numarası 46 cadde üzerinde 
ev ve arsaya talip olanlar kar 
şısındaki bakkal Kerime 
müracaat olunur. 

Arsanın sahibi Mevlud 

imtiyaz sahibi -;c Baş.mu 

harriri Falih Rıfkı ATAY 
Umumi neşriyatı idare eden 
Yazı İşleri Mudilrü Naıuhi 
BAYDAR 

Çankm caddesi civaruıdl 

U/u3 Basımevindı bası/mı~· 

Şimdiye kadar yapılmış 

olan en ağır şerai tli tec

rübelerde yüzde 43 daha 
fazla patinaj ve işkence 
mukavmeti göstermiştir. 

H er marka lastiklerde taban çok çabuk 
siliniyordu. Lastikler her zamandan 

fazla tekemmül ettirilmiş olduğu için bu iş

kence keyfiyeti bir sır olarak kalmakta idi. 
Nihayet GOODYEAR mühendisleri bu sırrı 
keşfettiler. 

Yeni yüksek süratli otomobiller fazla las
tik ihtiyacı gösteriyordu ve mevcud hiç bir 

lastik buna tahammiil edemiyordu. 

"G . 3,, Goodyear mühendisleri tarafın

dan tecrübe için yapılan sayısız lastiklerden 
biridir. 

Yüksek süratli zımpara taşları tecrübesi 
ve frenleri sekiz saatte tebdil ihtiyacını gös-

teren yıpratıcı sıkı fren tecrübelerinden geç-

:ıı·f ! DAHA GENIŞll~ ~ ~ ~ TABAN ~ ~ 
t , • OAHA BOYUıc ~ 
f ÇEKME ~ 
t KUVVETi VER!R a 
ESKi YENİ 

tikten sonra mukavemet gösterebilen yegi-' 
ne Iastik "G - 3,, dür. 

"G - 30 derin, düz ve geniş olan tabatıl 
ile yola daha fazla iltisakı olan yeni bir ıas· 
tiktir. Meşhur ALL - WEA THER tabanı 
gibi fakat patinaja daha fazla mukavirrı 

bloklar ilave edilen tabanı daha fazla emni• 

yet bahşeder. Bunlara ilaveten tırnak dahi 
ayrıca kuvvetlendirilmiştir. 

Neticeı Patinaja mukavim % 43 dahi 
fazla kilometre yapmak imkanını verir. Bun'" 
dan maada GOODYEAR a mahsus ve mün·. 

hasır olan eşsiz sağlamlık da GOODYEAR 

Supertwist ipliklerinden yapılan bez kısını 
yol arızalarına karşı lastiğe hududsuz bit 
emniyet bahşeder. Bu yeni ve şayanı hayret 

lastiği GOODYEAR acentalarında görünUZ. 
Temin ettiği fevkalade menafie rağmen fi • 
atı değiştirilmemiştir. 

l tw. j "G - ,, lastiklerinin imali bize fazlaya mal olmuştur. 
edilmemiştir. 

Buna rağmen sanı flatI tebdil 
l - 1412 

ı 
...... ~ ........ d 

nıar ~~-:1 .J~Un en: 
Daire için 980 lira bedeli muhammeneli bir adet (D0-

0 FİL) makinası şartnamesine göre 18. 4. 935 perşembe 
günü saat on beşte pazarlık suretiyle alınacağından ta • 
tiplerin şartnamesini görmek üzere İmar müdürlüğünde-
ki komisyona müracaatları. (815) 1 -1414 

Kahveci ve sucular 
kuruma başkanlığından: 

15 nisan 935 pazartesi günü saat 14 de Cemiyetler bi -
nasında kurumun Y.ıllık genel toplantısı yapılacağından o 
gün ve saatte kuruma kayıdlı bütün esnafın toplantıya 

gelmeleri ilan olunur. 1 - 1413 

Nafıa Bal{anlığındaıı: 

13.4.1935 tarihinde münakasası yapılacağı ilan edilen 
Irmak - Filyos hattı üzerinde 8 muhtelif istasyonlardaki 
bina inşaatına aid ilanlar iptal edilerek: 

Muhammen ihale bedeli 160 bin liradan ve muvakkat 
teminatında (9250) liradan ibaret bulunan bu inşaat ve a
meliyatın eksiltmesi 25.4.1935 perşembe günü öğleden 
sonra saat 15 de Ankarada Nafıa Bakanlığı binasında De
miryol inşaat reisliği eksiltme komisyonunda yapılmak 
üzere yeniden münakasaya konulmuştur. 

lsteklilerin teklif mektuplariyle münakasa şartname
sinde yazılı diğer evrakı 25.4.1935 jerşembe öğleden son
ra saat 14 de kadar inşaat reisliğine makbuz mukabilinde 
teslim etmeleri lazım geldiği ve münakasa şartnamesi ile 
mukavele projesi ve ilişiklerinden mürekkep bir takım 
evrakı sekiz lira bedel mukabilinde bakanlık inşaat daire-
sinden alabilecekleri ilfin olunur. (775) 1-1353 

Türkiye milli ithalat ve 
ihracat Anonim şirketinden: 

31 Mart 935 tarihinde toplantıya davet edilen hisse· 
darlar umumi heyetinde ekseriyet hasıl olmadığından Ti· 
caret kanunu ve şirket nizamnamesinin hususi maddeleri 
mucibince 21 Nisan 935 tarihine rastlayan pazar günü sa" 
at 15 de şirket merkezinde tekrar toplanılacağı ilan olu .. 
nur. 1-1316 

r~~-;:~s~ı 
İ Komisyonu ilanları 

İLAN ı LAN 
1 - Yerli fabrikaıar ma

mulatından 22000 metre boz 
kaputluk kumaş kapalr zarf 
usuliyle satın alınacaktır. 

Beher metresine tahmin e • 
dilen fiat 297 kuruştur. 

2 - İhalesi 30. 4. 935 sa
lı günü saat 11 dedir. 

3 - İsteklilerin evsaf ve 
şartnamesini almak için 327 
kuruş mukabilinde komis -
yondan verilecektir. 

4 - Eksiltmeye girecek
lerin belli giin ve saatmdan 
en az bir saat evci teklif 
mektublarım 4517 liralık ka 
nuni teminatlariyle artırma 
ve eksiltme kanununun 3. 
iincü maddesinde yazılı ve -
sikalarla M .M. V. Sa. Al. 
Ko. ııa gelmeleri. (817) 

1- 1416 

1 - Tahmin edilen fiatı 
1750 lira olan 100.000 tano 
levha nümunesi üzerine a -
çık eksiltme ile bastırrlacakı 
tır. 

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

3 - Eksiltmeye girecek 
lerin 131 lira 25 kuruşluk 

muvakkat teminat ve artır -
ma eksiltme kanununun 2 
ve 3 üncü maddelerinde ya • 
zıh vesikalarla hirlikte 15. 
4. 935 pazartesi günü saat 
14 de M.M. V. Sa. Al. Ko. na 
r,elmeleri. (699) 1-1211 

. . . ...... . . . ~ . . ._ . . . . ~ . ·~· ,,.. . ... . . , 

• 
Doktor 

Ali Maruf Ünver 
DERİ, F1RENGİ VE 
BELSOGUKLUGU 
HASTALIKLARI 
MÜTEHASSISI 

t YENİ 
-

1 
SiNEMALAR 
BU GECE BUGUN GU'UCCE 

(KULÜP] 

Tabakhane caddesi başında 

Altıntaş sokak No: 5 

Hastalarını her gün 9-13 
ve 15-30 ye kadar kabul eder. 

Ann Harding - Clive Brook tarafından 

temail edilen 

Meshur boksör G. Carpanticr'ın :;pot 
ve aşk hayatını tasvir eden şaheser 

T O B O G C A N 
Hi\YA'T KURBANLAR! 

Canlandıranlar: 

Hissi ~e müestir bir ıaheser G. Carpantier - Arlette March"'I 


